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M ilí priatelia, hoci je január mesia-
com nových začiatkov, a dosť často 
aj nepríjemných prekvapení zvý-
šených cien na všetko, ľudia hľadia 

s nádejou na lepšie zajtrajšky. Pre mňa je v prvom 
mesiaci roka najdôležitejším Týždeň modlitby za 
zjednotenie kresťanov, nesúci svetlo jediného sve-
dectva viery v živého Krista.

Po roku 1989 zažila Európa niekoľko delení (Čes-
koslovensko, ZSSR, Juhoslávia) a len jedno zjedno-
tenie (Nemecko). Mnohé národy však tieto delenia 
vítali s radosťou, no niektorí i v krvi, najmä na Bal-
káne. Rozdelenie bolo pre nich poväčšine výhrou, 
pozitívnym znakom na ceste svojbytnosti.

Pre kresťanov je však rozdelenie bolestným 
znakom. Ježiš sa vo svojej rozlúčkovej reči modlil, 
aby všetci jedno boli, podľa vzoru jednoty Najsvä-
tejšej Trojice. Jej základom je láska všetkých osôb 
navzájom i navonok, voči svetu. A to je základ-
ný vzor pre našu jednotu – láska všetkých členov 
a úcta k ostatným.

Ako vieme, tá jednota spoločenstva nám ne-
vydržala dlho. Vždy sa našla skupina, ktorá mala 
s niečím či s niekým problém a hľadala si vlastnú 
cestu. Myslím, že základným problémom týchto 
nezhôd bola pýcha. Hlavne na strane odštiepen-
cov, ktorí si často chceli iba pre seba privilegovať 
Božieho Ducha, zabúdajúc, že ten vanie, kam chce, 
ale Cirkvi, reprezentovanej apoštolmi na čele s Pet-
rom, bol tento Duch priamo sľúbený a vdýchnutý.

Nemožno zvaľovať však vinu len na druhú stra-
nu. Aj pravú Cirkev reprezentujú len ľudia, ktorí 
v niektorých prípadoch neprejavili dosť pokory, 
čím cudziu pýchu sami podporili.

Nemalým podielom na rozdelení zohráva aj ne-
poslušnosť. Nielen rímskemu biskupovi, ale hlavne 
voči Duchu Svätému. Veď ak by dané skupiny po-
čúvali jeho, nehľadali by svoju cestu, ale spoločné 
riešenie jednotlivých problémov. Neposlušnosť sa 

však nezačína niekde za verejným vystupovaním, 
ale neochotou pochopiť druhého, najmä pastiera, 
ktorý má obrovskú zodpovednosť za zverené duše, 
čo ho neraz núti byť láskavým i prísnym zároveň. 
V posledné roky sme vďaka sociálnym sieťam sved-
kami množstva komentárov, posudzovaní a inej ne-
profesionálnej kritiky, ktorá nevedome (a možno 
aj vedome) roz- (po grécky diá) – sieva (gr. baló) 
pochybnosti, nedôveru, reptanie a koniec koncov 
rozdelenie. Pritom každý cíti falošnú zodpovednosť 
za spoločné dobro ako najväčší znalec. I sme opäť 
na začiatku – pri pýche, diabolskom pokušení aj tú 
najkrajšiu čnosť pokaziť nesprávnou horlivosťou. 
Našou odpoveďou na ňu má byť nie dialóg s poku-
šiteľom, ako to urobila Eva, ale ticho, v ktorom mô-
žeme počuť mysle druhej strany.

V Rusku platí príslovie „baba pridumala – baba 
obidelas“; v preklade do špištiny „baba sebe vy-
myšlela – baba še uražila“; a podobná črta spre-
vádza online kritikov v mnohých fórach. Myslí-
me za druhých, analyzujeme a syntetizujeme tak, 
ako by sme nechceli, aby sa v našej réžii skončilo. 
A stále nejde o ich pozíciu, ale našu. Načúvanie 
je prostriedkom, ako zo seba nerobiť hlupáka, ale 
kresťana snažiaceho sa byť tu pre druhých, počú-
vať, spoločne hľadať.

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:

Archív SVD
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A to je cesta ekumenizmu – hľadanie spoločného. Zák-
ladom je pre všetkých Kristus, ako Vykupiteľ a vzor lásky. 
Hľadanie rozdielov nás neustále iba odsúva. Ekumenizmus, 
pochádzajúci od protestantov, ktorý chcel nájsť spoločnú 
cestu, vychádzal práve z tohto. V našom chápaní však nejde 
o nájdenie univerzálnej cirkvi, ktorá tu aj tak od čias Krista 
existuje, ale naučiť sa od druhých úprimnosti vo viere a im 
ponúknuť mnohé prostriedky milosti, reprezentované pre-
dovšetkým sviatosťami a jednou Hlavou.

Tak namiesto nenávisti a odstúpenia môžeme sa od evan-
jelikov a iných protestantov učiť čítať pravidelne Písmo, od 
pravoslávnych vrelú úctu k Božej Matke a mnohé odrieka-
nia a pôsty, od iných zasa iné kvality. Nič nestratíme, iba sa 
vo vlastnej viere prehĺbime.

Moderný západný svet nám ponúka vynikajúce možnosti, 
možno stiesnené, ale o to viac potrebné, ako a prečo nastúpiť 
na cestu jednoty. Vieru v Krista ako jedinú cestu, jeho prí-
klad a poslušnosť Otcovej vôli, náročnosť, vedúca vždy k ví-
ťazstvu pravdy, musí znieť z každej cirkvi. Viac niet miesta 
ani času deliť sa, je len Kristova cesta svedčiť.

Bratia a sestry, nech je nám krátky Týždeň modlitby za 
jednotu kresťanov výzvou hľadať spoločnú úlohu, zjedno-
covať sa s tými, kto smeruje ku Kristovi a nie od neho, kto 
ostáva verný pravde a nehľadá kompromisy, kto miluje, aj 
keď nie je prijatý a pochopený, kto je kresťanom nielen pod-
ľa mena, ale hlavne podľa života.  •
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Milí misijní 
priatelia!

S novým rokom máme aj plno nových prianí, čo by sme 
chceli zmeniť, alebo čo chceme v novom roku dokázať. Ten-
to čas je u človeka spojený s množstvom predsavzatí. Medzi 
najbežnejšie patria: schudnúť, viac cvičiť, venovať sa viac ro-
dine, odstrániť nejaký zlozvyk... Zaiste, každé predsavzatie, 
ktoré vedie k nejakej pozitívnej zmene, je dobré a užitočné.

Je však prekvapujúce, že tieto predsavzatia len málokedy 
„konzultujeme“ s Bohom. Nehľadáme jeho návrhy, nepý-
tame sa ho, čo chce, aby sme zmenili, zlepšili alebo začali 
v novom roku.

Ak by sme sa spýtali, dostali by sme asi takéto návrhy:
– Ukazujte viac ovocia Ducha vo svojom živote, ako je 

„láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23).

– „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 
stvoreniu“ (Mk 16, 15).

– „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás 
prenasledujú“ (Mt 5, 44).

– „Buďte spokojní s tým, čo máte“ (Hebr 13, 5).
Podobných návrhov by sme našli oveľa viac v Božom slo-

ve. Ak chceme skutočne dobre využiť energiu, ktorú vkla-
dáme do napĺňania našich predsavzatí, tak by sme ich určite 
mali konzultovať s Božím slovom. Nielenže nájdeme to, čo 
je skutočne dôležité a podstatné pre náš život, ale budeme 
môcť počítať aj s Božou pomocou pri napĺňaní takýchto no-
voročných predsavzatí.

Milí čitatelia, na začiatku nového roku prajem veľa síl na 
ceste každého z vás. Nech v každodennom živote pociťujete 
Božiu prítomnosť a zažívate Božie požehnanie. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. januára, za horliteľov 4. januára 2020.

Šéfredaktor

▲ Svätý Otec menoval kardinála 
Tagleho do čela Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov

Pápež František vymenoval filipínskeho kardi-
nála Luisa Antonia Tagleho za prefekta Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov.
Ako informovala Svätá stolica v nedeľu 8. de-
cembra, Svätý Otec prijal zrieknutie sa kardiná-
la Edwina Fredericka O’Briena úradu veľmajstra 
Rytierskeho rádu (Ordine Equestre) Svätého 
hrobu v Jeruzaleme a za jeho nástupcu v tomto 
úrade určil kardinála Fernanda Filoniho, dote-
rajšieho prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov.
Za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu náro-
dov pápež František vymenoval kardinála Lui-
sa Antonia G. Tagleho, doterajšieho arcibiskupa 
Manily. 62-ročný filipínsky kardinál bol na čele 
Manilskej arcidiecézy od roku 2011 a kardinál-
sky titul prijal v roku 2012 z rúk pápeža Bene-
dikta XVI. 
Zastával významné celocirkevné úlohy ako pre-
zident Medzinárodnej katolíckej charity a ako 
prezident Katolíckej biblickej federácie.
V máji 2018 kardinál Luis Antonio Tagle navští-
vil Slovensko, keď pri 25. výročí Katolíckeho bib-
lického diela vystúpil na slávnostnom podujatí 
v Ružomberku. •
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◀ Misionárske hnutie Jesus Youth oslávilo štvrťstoročie v Perzskom zálive

Najmenej tri a pol tisíc mladých ľudí a ich rodín sa v uplynulých dňoch 
zišlo do hlavného mesta emirátov Rás al-Chajma, kde v kostole sv. Antona 
oslávili strieborné jubileum Ježišovej mládeže – Jesus Youth Movement, 
informovala agentúra AsiaNews. Toto misionárske hnutie založil v roku 
1985 v juhoindickej Kerale jezuita Abraham Pallivathukal. Doteraz sa roz-
šírilo do 35 krajín vrátane väčšiny emirátskych farností. Podľa apoštolského 
nuncia na Arabskom polostrove, arcibiskupa Francisca Padillu, je dôvodom 
takéhoto rastu „hlad po Kristovi a jeho pravde“. Musíme sa sústrediť na to, 
„aby sme radosť zo svojho stretnutia s Kristom zdieľali so svojimi bratmi 
a sestrami, priateľmi, susedmi, kolegami na pracovisku“. Mons. Padilla vy-
zval účastníkov osláv, aby „sa viac snažili, cestovali a presviedčali ľudí, ako 
je krásne šíriť posolstvo Ježiša Krista“. •

▲ V Guatemale blahorečili 
mučeníka z rehole Školských 
bratov Millera

V guatemalskom meste Huehu-
etenango bol v sobotu 7. decembra 
slávnostne blahorečený rehoľník 
z kongregácie Školských bratov Ja-
mes Alfred Miller. Pochádzal z USA 
a pôsobil ako učiteľ a vychováva-
teľ v prostredí chudobných najmä 
v Nikarague a Guatemale, kde bol 
zavraždený vo veku 37 rokov. Brat 
James Miller sa v Guatemale veno-
val osobitne výchove domorodej 
mládeže, potomkov starovekých 
Mayov. Zomrel 13. 2. 1982 pod 
guľkami trojice vrahov, ktorých 
sa nikdy nepodarilo identifikovať. 
Pochovaný bol na rehoľnom cin-
toríne v americkom Wisconsine. 
Reprezentantom Svätého Otca pri 
slávnostnom akte blahorečenia bol 
panamský kardinál José Luis La-
cunza Maestrojuán. •

▲ Na návštevníkov Vatikánu  
čaká medzinárodná výstava  
„100 jasličiek“

Na odkaz celej Cirkvi od pápeža 
Františka v apoštolskom liste Ad-
mirabile signum o hodnote a výz-
name symbolu betlehemských jas-
ličiek poukáže vo Vatikáne okrem 
betlehemu na Námestí sv. Petra 
aj výstava betlehemov z rôznych 
kútov sveta, známa pod názvom 
„100 jasličiek“. V Druhú adventnú 
nedeľu 8. 12. výstavu slávnostne 
inauguroval predseda Pápežskej 
rady na podporu novej evanjeli-
zácie Mons. Rino Fischella a veľ-
vyslanec Maďarska pri Svätej sto-
lici Eduard Habsburg-Lothringen. 
Zbierka viac ako 130 umeleckých 
diel pochádzajúcich z 30 krajín 
sveta bude prístupná do 12. janu-
ára. Medzinárodná expozícia je 
prístupná každý deň okrem dní 
24. a 31. decembra. •

▲ V skupine utečencov  
z Lesbosu prijatých v Ríme  
je desať kresťanov

Na rímskom letisku Fiumicino 
v stredu 4. decembra 2019 pristálo 
lietadlo s 33 žiadateľmi o azyl, kto-
rých z gréckeho ostrova Lesbos spre-
vádzal pápežský almužník kardinál 
Konrad Krajewski. 
Desiati zo skupiny sú kresťania a cel-
kovo štrnásť je v  ešte nedospelom 
veku. 
O  integráciu utečencov pôvodom 
z Afganistanu, Toga a Kamerunu sa 
v Taliansku postará Komunita San-
t´Egidio, ktorá sa podieľala na rea-
lizácii tohto humanitárneho kori-
doru. •
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Sviatok Zjavenia Pána je veľmi 
sympatický. Predstavuje nám 
troch mudrcov, ktorí prišli do 
Betlehema, aby sa poklonili 

novonarodenému Mesiášovi. Myšlien-
ka za týmto sviatkom je veľmi hlboká. 
Mieri na námahu a cieľavedomosť, kto-
rú musí každý z nás podstúpiť, ak chce 
nájsť nielen Boha, ale i seba. 

Pastieri a mudrci
Pozrime sa na túto myšlienku bližšie. 
Premýšľal som nad postavami, ktoré 
sa pohybovali okolo novonaro-
deného Ježiša. Zvlášť ma upú-
tali dve skupiny: pastieri a naši 
dnešní mudrci. Je zaujímavé tieto 
dve skupiny porovnať. Obe sa to-
tiž prišli pokloniť Ježišovi. Už vo-
pred poviem, že hoci pastieri sú 
sympatickou skupinou ľudí – veď 
vianočné koledy sú ich plné –, 
predsa nemajú nám až tak čo povedať. 
Je tomu tak preto, že naša životná cesta 
sa im nepodobá. Pastieri boli jednodu-
chými ľuďmi. Ježiša nehľadali. Skorej sa 
nechali k jeho nájdeniu dohnať. Vyzý-
va a vedie ich jeden veľmi uhovorený 
anjel. Povie im o každom detaile: kde 
môžu Krista nájsť, kto je tam s ním, ako 
sa tam môžu dostať. Keď pastieri prí-
du k jaskyni, anjel sa im zjaví znova, 
aby im potvrdil, že sú na správnej ces-
te a keď sa vrátia, po ceste ich sprevá-
dza celý nebeský zbor svojím spevom. 
Títo pastieri nemajú žiadne pochyb-
nosti, žiadne otázniky, žiadne problé-
my, žiadnych prenasledovateľov, žiadne 

tajomstvo. Nemusia hľadať informácie. 
Boli im všetky ponúknuté. Dostali, čo 
potrebovali. 

Hľadači a pútnici
Toto je síce sympatické, aj príťažlivé, 
no toto nie sme my. Náš život je trocha 
komplikovanejší. Podobáme sa viac 
hľadajúcim mudrcom ako pastierom. 
Náš život, naša životná cesta sa podobá 
ceste mudrcov. Sme hľadačmi. A tým aj 
pútnikmi. Človek je vo svojej podstate 
pútnikom. Táto myšlienka nám vysko-

čí v celej vypuklosti, keď si prejdeme 
ústnu tradíciu národov sveta. Takmer 
v každom národe nájdeme v rozpráv-
kach alebo národných povestiach myš-
lienku tzv. cesty hrdinu. Cesta hrdinu je 
cestou ľudského i duchovného dozrie-
vania človeka. Zoberme si za príklad 
povedzme typickú šablónu slovenských 
rozprávok. Janko, mladý človek, sa roz-
hodne na žiaľ všetkých odísť z domu. 
Matka mu nabalí, vyprevadí ho a on si 
kráča nevedno kam. Po ceste sa stretne 
s nejakou bytosťou, ktorá sa mu príjem-
ne prihovorí a dá mu niečo na pamiat-
ku, čo mu môže byť užitočné neskôr. 
Môže to byť palica, prsteň alebo čižmy. 

Ide ďalej, až príde do krajiny, v ktorej je 
smútok. Drak uniesol princeznú. Nikto 
ju nemôže z jeho pazúrov vyslobodiť. 
On sa na to podujme. Draka zmárni. 
Pritom mu pomôže vec, ktorú dostal 
dávno od spomínanej bytosti. Prin-
ceznú si zoberie za ženu a vráti sa do-
mov a žijú, kým nezomrú. Táto schéma 
ma tisícky variácií. Napríklad, pútnik 
nie až na vrchole cesty, ale po ceste 
stretáva množstvo nebezpečenstiev, 
napríklad zvierat, bosoriek, ľstivých 
jedincov, zbojníkov a pod. No čosko-
ro sa k nemu pridá sprievodca, ako na-
príklad líška k Malému princovi, Rafael 
k Tobiášovi, Virgílius k Dantemu a pod. 

Odchod, zápas, návrat
V každom prípade typická cesta hrdi-
nu má tri fázy: odchod, zápas, návrat. 
Odchod je obyčajne vyprovokovaný 
hlbokým stavom nespokojnosti, a  to 
aj napriek tomu, že človeku navonok 
všetko vychádza a všetko dobre fungu-

Cesta hrdinu je cestou 
ľudského i duchovného 
dozrievania človeka.

Cesta
mudrcov

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Giotto Di Bondone / Archív SVD
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je. Základné otázky, ktoré sa za týmto 
stavom nespokojnosti nachádzajú, sú: 
Nejestvuje nič lepšie? Nemohol by som 
sa stať niečím viac, než som? Nie je vo 
mne potenciál k niečomu hlbšiemu? 
Akonáhle však človek odíde do nezná-
ma, prichádza k spomínanému zápasu. 
Ide o zápas so sebou samým, so svoji-
mi slabosťami alebo hriechmi. Je tam 
pýcha, samoľúbosť, sebaspravodlivosť, 
chamtivosť, láska k pôžitku a pod. Tieto 
neresti sa pre nás stávajú blokmi v na-
predovaní v našej ceste. Tu si ale uvedo-
míme, že sami tento zápas s prekážka-
mi úspešne zavŕšiť nedokážeme. Preto 
potrebujeme buď sprievodcu, alebo 
niečo, čo by nám pomohlo sa s tým-
to všetkým vyrovnať, prípadne to pre-
môcť. Často vec, ktorá nám je riešením, 
môže byť nepríjemná na prvý pohľad, 
no príjemná, keď ju predsa použijeme. 
Napríklad ovocie z odporného stromu 
(alebo ovocie durian, ktoré „smrdí ako 
peklo, no chutí ako nebo“). Po tomto 

všetkom sa potom človek vracia do-
mov – pretransformovaný. 

Niekoľko poznámok: Cesta hrdinu 
je nutná pre každého, ak má dozrieť; t.j. 
nájsť Boha i seba. Nie je ju však schopný 
začať človek, ktorý je spokojný so sebou 
alebo s tým, čo robí. Preto kresťanstvo 
bude vždy náboženstvom krízy, ako 
hovorí teológ Robert Baron:

„Kresťanská teológia logicky začí-
na vtedy, keď stojíme zoči voči kríze; 
t.j. pocitu, že niečo v nás alebo s nami 
nie je v poriadku. Kresťanstvo nie je 
vo svojej podstate mysticizmom ale-
bo systémom kontemplácie. Je to sko-
rej náboženstvo spásy, ktoré ponúka 
riešenie základného existenciálneho 
problému. Ak necítime v sebe prob-
lém odpovedí, ktoré ponúka kresťan-
stvo, sa nám stanú absurdnými. Je teda 
podstatným – ako prvý krok – aby sme 
sa prebudili z pocitu učičíkanosti do 
dramaticky silného pocitu, že všetko 
nie je v poriadku.“ 

Toto je dobrá poznámka. To je aj dô-
vod, prečo kresťanstvo neoslovuje ľudí, 
ktorí majú všetko. A keď už nemajú 
všetko, dosť často kresťanstvo im nie 
je k dispozícii (aspoň nie v takej forme 
– bohužiaľ často zásluhou nás kresťa-
nov –, aby im mohlo ponúknuť svetlo). 

Spasiteľ k nám hovorí v každej 
etape nášho života 
Traja mudrci preto ostanú pre nás vždy 
symbolom čohosi krásneho a vzneše-
ného. A vždy, nech budeme v akom-
koľvek veku, budú pre nás výzvou i po-
vzbudením, aby sme sa vybrali na cestu 
k hľadaniu toho, kto by nám mohol zá-
sadne pomôcť k vyriešeniu nielen na-
šich problémov, ale aj k nájdeniu seba 
a Boha – čo je vlastne to isté. Istá legen-
da hovorí, že Gašpar, Baltazár a  Me-
lichar boli ľuďmi rozdielneho veku. 
Gašpar bol mladík, Baltazár bol muž 
stredného veku a Melichar bol starec. 
Keď prišli do Betlehema, k jaskyni vstu-
povali do vnútra po jednom. Prvý vstú-
pil – samozrejme – Melichar, ako muž 
v zrelom veku. Vo vnútri našiel muža vo 
svojom vlastnom veku. Hneď si rozu-
meli. Rozprávali sa o minulých veciach, 
spomínali, robili všeobecné závery 
z konkrétnych udalostí, no predovšet-
kým sa u nich prejavoval pocit vďač-
nosti. Baltazár – muž v strednom veku 
– keď vstúpil do jaskyne, sa zasa stretol 
s učiteľom v strednom veku. Rozprávali 
sa o vodcovstve a zodpovednosti. A ko-
nečne, keď vošiel do jaskyne mladý Gaš-
par, stretol sa s mladíkom svojho veku. 
Mladík mal v sebe črty nadšenia, túžob 
po niečom významnom. Rozprávali sa 
spolu o zmenách a o prísľuboch života, 
ktorý je pred nimi. Keď každý skončil 
návštevu, po jednom zobrali svoje dary 
a vstúpili spolu. No v jaskyni našli iba 
malé 12-dňové nemluvňa. Neskôr po-
chopili. Spasiteľ k nám hovorí v každej 
etape nášho života. Starí počujú vola-
nie k bezúhonnosti a múdrosti; ľudia 
v strednom veku k produktivite a zod-
povednosti; a mladí ľudia k identite a in-
timite. Nech sú nám teda traja mudrci 
inšpiráciou.  •
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Udalosti
▲ Prijatie akolytátu

V Misijnom dome sv. Arnolda Jans-
sena v  Bratislave počas svätej omše 
20.11. 2019 P. provinciál Pavol Kruták 
SVD uviedol do služby akolytu frt. Dá-
vida Kanciana SVD. 

Akolytát je služba mimoriadneho 
rozdávateľa svätého prijímania, kto-
rú prijímajú kandidáti kňazstva ako 
druhú v poradí po službe lektora. Mi-
moriadny značí, že akolyta je k dis-
pozícii kňazovi, ak je potrebné sväté 
prijímanie zaniesť chorým a starým, 
ako aj počas svätej omše, ak je pasto-
račná potreba. 

Páter provinciál v kázni vystihol, že 
sa jedná o milosť i o príležitosť priučiť 
sa niečomu novému na ceste ku kňaz-
stvu. Je to zároveň pozvanie zamilovať 
si Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltár-
nej, v ktorej je skutočne prítomný. •

▶ Duchovná obnova pre rodiny 
s deťmi

15. – 17. novembra 2019 sa konala 
duchovná obnova pre rodiny s deťmi, 
ktorú viedol P. Ján Kušnír SVD. Pomá-
hal mu aj seminarista Václav Plánka 
SVD. BOH NÁS HĽADÁ bola téma, 
ktorá sa niesla prednáškami a rozho-
vormi. Spoločne aj s deťmi sme ráno 

a večer chválili Pána. Počas prednášok 
sme sa rozdelili na skupinku mladších 
– teda našich detí, ktorým sa venoval 
Vašek. Ďalšiu skupinku tých „mla-
dých“ – teda nás rodičov a starých ro-
dičov – viedol počas prednášok páter 
Janko Kušnír. 

Dostali sme odpovede na mnohé 
otázky, ktoré trápia iste každé man-
želstvo. Poučenia a príbehy, niekedy 
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UDALOSTI 
január 2020
1. január
Slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky, prikázaný sviatok; 
výročie vzniku SR (1993); 
Svetový deň pokoja;

6. január
Slávnosť Zjavenia Pána, prikázaný 
sviatok; P. Ján Šoltýs SVD, 
80. výročie smrti (1940);

12. január
Nedeľa Krstu Krista Pána, koniec 
vianočného obdobia;

15. január
Sviatok sv. Arnolda Janssena, 
zakladateľa Spoločnosti Božieho 
Slova;

18. január
začiatok Týždňa modlitieb za jedno-
tu kresťanov; P. Róbert Borik SVD, 
5. výročie smrti (2015);

19. január
P. Štefan Janík SVD, 5. výročie 
smrti (2015);

23. január
P. Alojz Dúbravický SVD, 
30. výročie smrti (1990);

25. január
Sviatok Obrátenia sv. Pavla, 
záver Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov;

29. január
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza, 
prvého misionára Spoločnosti 
Božieho Slova v Číne.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac január:
Modlime sa, aby sa kresťania, prí-
slušníci iných náboženstiev a všet-
ci ľudia dobrej vôle zasadzovali za 
mier a spravodlivosť vo svete.

úsmevné zážitky či láskyplné napo-
menutia. V tomto duchu sa niesol ví-
kend, ktorý bol naplnený neopísateľ-
nou radosťou a požehnaním, ktoré si 
rodinky odnášali domov. A Pán Boh 
si nás skutočne našiel: pri svätých om-
šiach, pri spovedi, pri večernej ado-
rácii, keď naše deti sprevádzali toto 
všetko spevom a hraním. Bol to neo-
písateľný zážitok, pretože sme mohli 
ako rodiny stráviť požehnaný čas spo-
lu. A naučili sme sa, že treba pozorne 
počúvať Pána a žiť prítomnosť. Mnohí 
sa zúčastnili takejto netradičnej obno-
vy, ktorá bola aj s deťmi, po prvýkrát 
a hoci ešte v piatok mali obavy, ako to 
všetko dopadne a boli plní očakávania 
a možno aj strachu, tak v nedeľu pri 
rozlúčke boli všetci šťastní a plní ra-
dosti z toho, čo prežili, že mnohým sa 
vôbec nechcelo odísť a trochu aj žarto-
vali, keď povedali: „Postavme si tu tri 
stany… A zostaňme tu…“

Teda Pán si nás naozaj našiel a vďa-
číme za to všetko pátrovi Jankovi Kuš-
nírovi, ktorého slová sa hlboko zapí-
sali do našich sŕdc a Vaškovi, ktorý sa 
trpezlivo venoval našim deťom. Bolo 
nás 50, milý páter Janko a Vašek, ale 
máme obavy, že nabudúce sa toto číslo 
podstatne zvýši. Ešte raz vďaka za po-
žehnaný čas, ktorý ste nám venovali. 
(Text: rod. Dolinajová) •

▾ Nový postulant verbista

Do postulátu Spoločnosti Božieho 
Slova bol prijatý Jakub Doktor. 20. 
novembra pri modlitbe vešpier v Mi-
sijnom dome sv. Arnolda Janssena 
v Petržalke ho uviedol do postulátu 
provinciál P. Pavol Kruták SVD. Jakub 
pochádza z Bobota, okr. Trenčín. Je 
z troch súrodencov, má dve sestry. Od 
septembra začal štúdiá na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratisla-
ve, kde spolu s ďalšími bohoslovcami 
SVD študuje filozofiu a teológiu. •
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V  mesiaci január slávime dva 
významné sviatky. 15. januá-
ra je liturgická spomienka na 
zakladateľa misionárov verbis-

tov sv. Arnolda Janssena. 29. januára je 
liturgická spomienka na sv. Jozefa Frei-
nademetza, prvého verbistu, ktorý v za-
čiatkoch činnosti Spoločnosti Božieho 
Slova odcestoval do misií. Tieto dve po-
stavy sú pre verbistov, ale aj pre každé-
ho veriaceho inšpiráciou, ako svoj život 
smerovať k Bohu a prinášať Ježiša svojim 
blížnym. Dvaja misionári, ktorí sa stali 
svätými (2003), boli vždy verní Bohu 
a majú nám čo povedať i dnes. 

15. január – Sv. Arnold Janssen
Arnold Janssen založil v roku 1875 Spo-
ločnosť Božieho Slova. Neskôr založil aj 
Kongregáciu misijných sestier Služobníc 
Ducha Svätého a tiež klauzúrne sestry 
Služobnice Ducha Svätého večnej poklo-
ny. Ešte počas svojho života s pomocou 
spolubratov a veriacich postavil niekoľ-
ko misijných domov v Európe a Ameri-
ke. Zomrel 15. januára 1909. Jeho život 
bol preniknutý hľadaním Božej vôle a jej 
plnením, neotrasiteľnou dôverou v Bo-
žiu prozreteľnosť, tvrdou prácou a láskou 
k misiám. Že jeho dielo bolo sprevádza-
né Božím požehnaním, dokazuje aj stály 
rozvoj tohto diela: viac ako 6 100 misi-
onárov Božieho Slova pracuje dnes v 78 
krajinách sveta. 3 500 Služobníc Ducha 
Svätého pôsobí v 41 krajinách v rozlič-
ných oblastiach šírenia dobrej noviny 
a 400 Služobníc Ducha Svätého večnej 
poklony sprevádza sestry a bratov misi-
onárov svojimi modlitbami.

Osobu Arnolda Janssena charakteri-
zuje veľký organizačný talent. Je to zau-

jímavé konštatovanie vzhľadom na to, že 
práve nedostatok tejto vlastnosti mu pri 
jeho začiatočnom úsilí o založenie misij-
ného diela mnohí vyčítali. Od prvej chví-
le, čo rozpoznal, že budovanie misijného 
diela pod jeho vedením je Božou vôľou, 
konal múdro, rázne, prezieravo a zá-
roveň opatrne. Poznať svoje povolanie 
a cieľ svojich snažení je zjavne dôležitým 
momentom každej ľudskej činnosti. Pre 
veriaceho človeka je takáto práca vždy na 
väčšiu česť a slávu Božiu. 

Sústredený na znamenia čias
Znalci Arnoldovho života tvrdia, že 
s najväčšou pravdepodobnosťou to bola 
veľká vnútorná sústredenosť, s ktorou 
dokázal vnímať Božie vnuknutia. Videl 
jasne cieľ, ktorým bolo šírenie Božieho 
kráľovstva a vnímavo sledoval znamenia 
čias a potreby, ktoré každodenné okol-
nosti so sebou prinášali. Snažil sa poučiť 
zo svojich skúseností. Bol sebakritický 
a vedel, že nie vo všetkom sa vyzná, preto 

si rád nechával poradiť od skúsenejších 
a odborníkov.

Oddaný Duchu Svätému
Ako študovaný vedec si dobre uvedomo-
val obmedzenia ľudského úsudku. Preto 
sa vo svojich modlitbách často obracal na 
Darcu pravej múdrosti. Túto si v modlit-
be vyprosoval od Ducha Svätého. Modlit-
ba k Duchu Svätému niekoľkokrát denne 
predchádzala i sprevádzala jeho konanie. 
Aj preto sa mu darilo hľadieť aj na veci 
bežného života s nadprirodzeným pohľa-
dom a dôverou v Božiu pomoc. 

Príklad pre nás
Je to povzbudenie pre nás pozvať Božie-
ho Ducha do našich dní, do našich akti-
vít a prosiť ho o jeho svetlo. Veď nemôže 
sa stať v našich životoch lepšia vec, ako 
žiť a plniť Božiu vôľu. Každý svoj deň pre-
špikujme strelnými modlitbami, vnútor-

Sv. Arnold Janssen
a Jozef Freinademetz

 Text: P. Martin Štefanec SVD   Foto: Archív SVD

Sv. Arnold Janssen
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nou sústredenosťou zachytávajme Božie 
vnuknutia a v spolupráci s inými sa usi-
lujme o šírenie Božieho kráľovstva vo 
svete podľa našich možností. 

Všimnime si len niekoľko užitočných 
rád, ktoré sv. Arnold počas posledných 
troch rokov svojho života zanechal vo 
svojich listoch do Číny: 

– „Ak pochybujete, či ste v istej veci 
dosť praktickí, pokúste sa zoznámiť s nie-
kým praktickejším. Pamätajte, že kým 
človek na čosi príde, musí nad tým se-
dieť dlhý čas a nad vecami premýšľať zo 
všetkých strán.“

– „Poradím vám: ak vaše nadšenie 
pretrváva a prekážky zostávajú, vytrvalo 
sa modlite, aby sa stala svätá Božia vôľa. 
Ak si to Boh bude priať, budú odstráne-
né všetky prekážky.“ 

– „Túžiť po naozajstnom vnútornom 
duchu obety je jednou z najdôležitejších 
vecí v duchovnom živote.“

– „Čo sa mňa týka, urobil som všetko, 
čo sa v tejto veci dalo. Zvyšok musíme 
nechať na Pána Boha. Dôverujme radšej 
Pánu Bohu a buďme a zostávajme poní-
ženými deťmi, ktoré sa nechávajú viesť 
rukou nebeského Otca.“

– „Nemôžem pre túto chvíľu prijať 
vašu žiadosť o uvoľnenie z úradu pred-
staveného. Ak si toto bude Boh želať, 
bude to musieť naznačiť jasnejšie.“

– „Môže to byť iba silné pokúšanie, 
proti akému som aj ja musel bojovať, keď 
vznikla otázka zakladania Spoločnosti. 
Či to je pokúšanie, sa uvidí onedlho. Po-
tom vo vašom prípade budeme mať bo-
hatý príklad pre budúcnosť. Ale ak ne-
budete mať úspech, potom budete mať 
dostatočný čas dať mi to na vedomie a ja 
budem mať čas na hľadanie iného, kto-
rý by nahradil vaše miesto. Prosím vás, 
choďte tam s odvahou. Nech Boh, Duch 
Svätý, vás žehná!“ 

– „Je to ohromné požehnanie pre ro-
diny, ak dostanú dobré deti od Boha, 
najmä také, ktoré sú aktívne pri ohlaso-
vaní viery. Toto možno privolať vrúcnou 
modlitbou k Bohu, svätým a zbožným 
životom. Tak budú efektívne pomáhať 
pri šírení našej svätej viery.“

– „Zdá sa, že Pán Boh vás volá. Preto 
prijmite toto bremeno, zaiste ťažké, a po-
bozkajte ho ako dar Boha, tak ako Spa-
siteľ, ktorý objal a pobozkal svoj kríž.“

– „Čím viac sa musí človek prekonať 
v prijatí práce z poslušnosti, tým väčšia 
je zásluha a zvyčajne aj úspech. Áno, zdá 
sa mi, že Boh s láskyplným úmyslom pri-
praviť pre nás veľkú zásluhu často spôso-
buje, že súhlas s veľmi úspešnou prácou 
je pre nás veľmi náročný.“

– „Považujem za dobré, aby každý 
v múdrom a láskyplnom zvážení práv 
iných ostával v medziach toho, čo mu 
prináleží.“

– „Skúsenosť ukazuje, že pre mla-
dých kňazov je veľmi dôležité zveriť 
ich hneď na začiatku kňazskej činnosti 
inému kňazovi, ktorý je veľmi poriad-
ny a ktorého si môžu zobrať ako vzor 
a príklad. Príslovie hovorí: „Slová po-
hýnajú, príklady tiahnu.“ Z toho vyplý-
va, aké je dôležité, aby mladí kňazi išli 
hneď k veľmi rozumným, príkladným 
a starším kňazom.“ 

29. január – Sv. Jozef Freinademetz
Kolískou sv. Jozefa Freinademetza bol 
prekrásny kraj južného Tirolska, kraj 
Dolomitov a štítov, ktoré venčili jeho 
rodisko Oies zo všetkých strán. 2. mar-
ca 1879 dostal misijný kríž a vybral sa 
na misie do Číny. Bol to prvý misionár 
verbista, ktorý vycestoval do misií. Tam 

• K hrobu Sv. Arnolda Janssena v Steyli  
sa prichádza modliť množstvo ľudí

• Sv. Jozef Freinademetz (druhý zľava) 
s misionármi v Číne

• Mesto Steyl na brehu rieky Mass v Holand-
sku bolo miestom založenia misionárov 
verbistov. Steylské misijné dielo sa potom 
rozšírilo do celého sveta

• Nádherná oblasť Alta Badia v Taliansku  
je kraj, kde vyrastal Sv. Jozef Freinademetz
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pôsobil nepretržite až do svojej smrti v r. 
1908. Jeho hrob sa čoskoro stal miestom 
úcty a púte kresťanov. Freinademetz sa 
naučil objaviť, vážiť si a milovať kultúrnu 
veľkosť národa, ku ktorému bol poslaný. 
Celý svoj život venoval šíreniu evanjelia, 
hlásaniu dobroty a Božej lásky a usiloval 
sa túto lásku vnášať do života pri výchove 
čínskych veriacich. Povzbudzoval pokrs-
tených Číňanov, aby sa stali misionármi 
pre svojich rodákov ako katechéti, rehoľ-
níci alebo ako kňazi. Celý jeho život bol 
konkrétnym uskutočňovaním hesla: „Je-
diná reč, ktorej každý rozumie, je láska.“

P. Jozef Freinademetz dostal 2. mar-
ca 1879 misijný kríž a s ďalším misio-
nárom P. Jánom Anzerom sa vy-
dali na cestu do Číny. Po piatich 
týždňoch plavby obaja vystúpili 
na pobrežie v Hongkongu, kde sa 
v prístavnom meste pripravovali 
na svoju misionársku činnosť. Za 
ich budúce pôsobisko bol určený 
Južný Šantung. V roku 1881 vy-
cestovali do tejto čínskej provincie, kde 
vtedy žilo medzi 12 miliónmi obyvateľov 
158 pokrstených osôb.

V nasledujúcich rokoch bola situácia 
pre Freinademetza neobyčajne ťažká. 
Bola poznamenaná dlhými a únavný-
mi cestami, častým prepadávaním zboj-
níkmi a nesmierne ťažkou prácou pri 
vytváraní cirkevných obcí. P. Jozef Frei-
nademetz rýchlo pochopil, aká je cenná 
spolupráca angažovaných laikov pri pr-
vých krokoch šírenia viery predovšet-
kým v katechizovaní. Preto kládol veľký 
dôraz na ich výchovu a vypracoval pre 
nich príručku ku Katechizmu v čínštine.

P. Jozef bol vážnym kandidátom na 
biskupa. Vo svojej skromnosti túto po-
nuku odmietol. Preto sa stal biskupom 
jeho spoločník Anzer. P. Freinademetz 
okrem bežnej misijnej práce zastával rôz-
ne dôležité a zodpovedné úlohy a úrady: 
bol správcom misijných území, rekto-
rom seminára, špirituálom a nakoniec 
provinciálnym predstaveným.

Reč v Južnom Šantungu bola úplne 
iná, nie tá, čo sa učil v Hongkongu. Pre-
to sa dal do učenia reči a čoskoro sa tak 
zdokonalil, že rozprával ako rodený Čí-

ňan. Do čínštiny prekladal rôzne články 
a po čínsky napísal niekoľko kníh.

Celý jeho život bol poznamenaný úsi-
lím, aby sa stal pre Číňanov Číňanom. 
Raz príbuzným napísal: „Milujem Čínu 
a Číňanov, najradšej by som tu aj zomrel 
a bol tu pochovaný.“

Nezatváral si oči ani pred nedostat-
kami Číňanov. Aj medzi nimi sa nájdu 
nepoctivci, klamári a násilníci. Sotva sa 
však nájde u nekresťanských národov 
toľko predností, ako majú oni. Aj tí Či-
ňania, čo ešte neprijali krest‘anskú náu-
ku, nám môžu byť vzorom morálneho 
rodinného života, vzorom v úcte k ro-
dičom a mnohými ďalšími vlastnosťami.

Jeho lásku k Číňanom nezmenšili ani 
príkoria, ktoré sa dostali jemu, jeho spo-
lubratom i domorodým kresťanom od 
čínskych úradov a povstalcov, najmä za 
tzv. boxerského povstania v rokoch 1898 
– 1901. Keď roku 1889 chcel u mandarí-
na protestovať proti trýzneniu uväznené-
ho kresťana, rozvášnené davy ho spolu 
s väzňom zhodili na zem, vláčili ulicami 
mesta a nechali ho ležať až dovtedy, kým 
sa im nezdalo, že sú mŕtvi. Podobných 

situácií zažil niekoľko, no neodradilo 
ho to. Pomáhal všade, kde to bolo treba.

Keď v roku 1907 v provincii vypukla 
epidémia týfu, P. Freinademetz obetavo 
ošetroval chorých, kým sa sám nenaka-
zil. Počas choroby predvídal, že nadišiel 
čas jeho odchodu. Jeho misionárska duša 
opustila chorobou zoslabnuté telo dňa 
28. januára 1908 vo veku 56 rokov. Všet-
kými prostriedkami sa pokúšali zachrá-
niť mu život. No jeho sily boli vyčerpané. 
Bol to život misionára, plný zápalistého 
idealizmu za Krista, plný príťažlivej dob-
roty a súčasne plný ochoty znášať kríže.

Jeho pozemské putovanie sa začalo 
v tôni vrchu Santa Croce v Dolomitoch 
a v Kaplnke Svätého kríža na úpätí toh-
to vrchu sa mu už ako dieťaťu do duše 
vtlačil obraz Spasiteľa nesúceho kríž. 
V seminárskom kostole Svätého kríža 
v Bressanone ho vysvätili za kňaza. Te-
raz ho uložili na posledný odpočinok pri 
dvanástom zastavení krížovej cesty na 
misijnom cintoríne v Taikia vedľa hro-
bov zavraždených misionárov v Číne. 
Cintorín bol však postupom času zru-
šený. Podarilo sa zachránit‘ náhrobný 
pomník. Nebolo dokonca možné urobiť 
ani exhumáciu, ako to predpisuje Cirkev 
v priebehu procesu blahorečenia.

Semeno viery, čo zasiali priekopníci 
misií v Južnom Šantungu, prinieslo nád-
herné ovocie. Roku 1789 začali pracovať 
na malej misijnej stanici, kde bolo len 
158 kresťanov. Po smrti P. Freinademe-
tza bolo v Južnom Šantungu 45 000 po-
krstených katolíkov a skoro toľko tých, 
čo sa pripravovali na krst. V službe ší-
renia viery tu bolo vyše 70 misionárov, 
40 rehoľných sestier a 972 katechétov. 
Rozkvet misie pokračoval aj v ďalších 
desaťročiach dovtedy, kým súčasný re-
žim nevykázal všetkých zahraničných 
misionárov a znemožnil misijnú činnosť.

Jozef Freinademetz, ako si naňho 
spomínali spolubratia i domorodí kres-
ťania, žil a zomrel v povesti svätosti. Nie 
div, že sa čoskoro ľudia začali k nemu 
utiekať s prosbou o pomoc vo svojich 
problémoch. P. Jozef Freinademetz stal 
sa všetkým všetko. Je to naozaj vzor mi-
sionára.  •Sv. Jozef Freinademetz

Bol to život misionára, 
plný zápalistého idealizmu 
za Krista, plný príťažlivej dobroty 
a súčasne plný ochoty znášať kríže.
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Každý človek túži v živote po 
zmene. Chce zažiť zmenu 
k niečomu lepšiemu. My ľudia si 
dávame predsavzatie, že každý 
rok budeme lepší v určitých 
oblastiach života. Prvé dni alebo 
prvé mesiace sa veľmi usilujeme 
o to, že predsavzatie dodržíme, ale 
bohužiaľ nie vždy sa nám to darí. 
Pre tých, ktorí sa usilovali dodržať 
predsavzatie, sa končí tento rok 
s usmiatou tvárou. Naopak tí, 
ktorým sa nedarilo dodržiavať 
predsavzatie, vstupujú so smutnom 
tvárou do ďalšieho roku.

Rozmýšľal som, prečo sa niektorým 
darí dodržať predsavzatie. Prišiel 

som na dve odpovede. Tí, ktorí žijú 
podľa predsavzatia, majú pevnú vôľu 
zmeniť svoj život. Začínajú predsavza-
tie od seba. Chcú zmeniť seba samých.

Jeden človek mal túžbu zmeniť svet 
a na tom pracoval niekoľko rokov. Na 
jeho prekvapenie svet sa ani kúsok ne-
zmenil. Keď sa mu nedarilo zmeniť 
svet, chcel zmeniť aspoň svoju kraji-
nu, ale ani roky námahy ju nezmenili. 
Bol smutný. Ale nevzdal sa, ďalej chcel 
zmeniť svoju dedinu. Ani to sa mu ne-
podarilo. Ďalej sa usiloval zmeniť svoju 

rodinu, a tá tiež sa nezmenila. Pomaly 
sa stal starým človekom. Roky, čo pra-
coval na tom, aby zmenil svet, krajinu, 
dedinu, rodinu, boli zbytočné. Najkraj-
šie roky stratil námahou zmeniť životy 
iných. Uvedomil si, že nemôže zmeniť 
svet, krajinu, dedinu ani vlastnú rodi-
nu, ale najskôr musí začať od seba. 

Milí čitatelia, v tomto príbehu človek 
pochopil, že sa musí zmeniť. A čo my? 
Kedy zmeníme svoj život? Keď chceme 
byt úspešní vo svojom predsavzatí, mu-
síme mať pevnú vôľu a a začať od seba. 

Prajem vám všetkým 
požehnaný nový rok. 

Nový rok =
nový začiatok

 Text: P. Martin Madassery SVD

 Foto: Archív SVD

LÁSKAVÝCH – „Buďte k sebe navzájom láskaví 
a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám 
odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32)

AKTÍVNYCH – „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len 
poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1, 22)

MILOSRDNÝCH – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec!“ (Lk 6, 36) 

VYDÁVAJÚCICH SVEDECTVO – „Uctievajte sväto Krista, 
Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa 
pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je 
vo vás.“ (1 Pt 3, 15) 

SILNÝCH – „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile 
jeho moci.“ (Ef 6, 10) 

PRINÁŠAJÚCICH OVOCIE – „Aby ste žili, ako sa patrí 
vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, 

že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov 
a rásť v poznaní Boha.“ (Kol 1, 10) 

OBNOVENÝCH – „A nepripodobňujte sa tomuto 
svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste 
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé 
a dokonalé.“ (Rim 12, 2)

PRÍKLADNÝCH – „Ale buď vzorom veriacim v slove, 
v správaní, v láske, vo viere, v čistote.“ (1Tim 4, 12) 

SVÄTÝCH – „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom 
počínaní.“ (1Pt 1, 15) 

HORLIVÝCH – „Buďte pevní, neochvejní, stále 
horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha 
nie je daromná v Pánovi.“ (1Kor 15, 58) 

BDELÝCH – „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn 
človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44)

Akými nás chce mať Boh v novom roku?
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P. Jakub Rajčáni SVD, misionár v Japonsku
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Kedy bol naposledy v Japonsku pápež? 
Svätý Otec bol naposledy na pastorač-
nej návšteve Japonska v roku 1981, čiže 
pred tridsiatimi ôsmimi rokmi. Pokiaľ 
viem, pápež Ján Pavol II. vtedy navští-
vil najmä Nagasaki, kde vysvätil aj nie-
koľkých kňazov. Trochu vtedy v dob-
rom zmysle spôsobil rozruch – ako 
to on vedel – tým, že sa svätú omšu či 
príhovory snažil čítať celé po japonsky. 
Tentokrát mal pápež František veľa li-
turgických slávností po latinsky, kázne 
zasa všetky po španielsky, no v jednom 
momente začal recitovať úkon kajúc-
nosti „Vyznávam...“ po japonsky, aby 
sa mohli veriaci pripojiť a spoločne re-
citovať. Bolo to milé. 

Ako ste prežívali návštevu u vás na uni-
verzite, kde učíš? 
Žiaľ, máme pomerne nabitý školský 
rok a ak vynecháme jeden deň vyučo-
vania, ten čas bude potom zase niekde 
inde chýbať a ťažko ho nahradiť, lebo 

už na nás čakajú ďalšie povinnosti. Tak-
že vzhľadom na to, že ku nám najbliž-
šia omša bola v Tokiu a bolo to v bežný 
deň, a síce pondelok, mnohí z nás sa na 
nej nemohli zúčastniť. Ale náš prezident 
(čiže rektor) univerzity dostal osobitné 
pozvanie nielen na omšu samotnú, ale 
dokonca aj do úradu vlády, kde prebeh-
lo stretnutie Svätého Otca s politikmi 
a predstaviteľmi krajiny. Mnohí z nás 
sa túto udalosť snažili aspoň spomínať 
v prednáškach na hodinách o kresťan-
ských témach. Ja sám predstavujem pá-
peža Františka či už na hodinách úvodu 
do kresťanstva (čo je povinný predmet), 
alebo na hodinách morálnej teológie, 
najmä sociálnej náuky Cirkvi. 

Koľko je v Japonsku veriacich katolí-
kov?  
V Japonsku sa uvádza oficiálne veria-
cich katolíkov 0,3-0,4 %, ale ide prevaž-
ne len o ľudí pôvodom z Japonska ale-
bo žijúcich trvalo v Japonsku. 

Japonsko
privítalo pápeža

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: CNS Photo, Vincenzo Pinto, Getty Images

Kresťania v krajine vychádzajúceho slnka žijú 
svoju vieru už po stáročia. Prednedávnom ich prišiel 

povzbudiť Svätý Otec František. Páter Jakub Rajčáni SVD, 
misionár v Japonsku, poskytol pre Hlasy rozhovor 

o  nedávnej návšteve Sv. Otca v tejto krajine.

 

Pápež František zdraví ľudí pri svojom 
príchode na svätú omšu na štadióne 

Tokio Dome v Tokiu 25. novembra 2019
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Ak sa k tomu pripočítajú aj prisťaho-
valci či ľudia, ktorí sem prichádzajú na 
štúdium či za prácou, tak to môže byť 
aj niečo vyše 0,5 percenta, čo je samo-
zrejme stále veľmi malé číslo. Hovorí 
sa, že v dobách sv. Františka Xaver-
ského, patróna Ázie, bolo veriacich 
v Japonsku viac než dnes, avšak treba 
byť realistickí čo do posudzovania, kto 
a do akej miery bol alebo nebol sku-
točne veriacim v onej dobe. Myslím 
tým problémy a  začiatočný zmätok 
bežných ľudí, keďže neexistovali ešte 
preklady ani tlmočníci z a do iných 
jazykov. No práve vtedy nechýbali ani 
nanajvýš horliví kresťania, možno-
že ešte horlivejší než v krajinách, kde 
malo kresťanstvo už zapustené kore-
ne a „zbežnelo“. Istým paradoxom je, 
že ani napriek dramaticky či tragic-
ky klesajúcej pôrodnosti sa percento 
kresťanov v  povojnovom Japonsku 
takmer nezmenilo. Istý rozmach bol 
v povojnových ťažkých časoch, keď ľu-
dom chýbal nielen zmysel života, ale 
aj základné materiálne potreby, potom 
prírastok kresťanov začal stagnovať 
a drží sa na viac-menej tej istej úrov-
ni až dodnes. 

Ako vnímajú pápeža iné náboženské 
vierovyznania, prípadne neveriaci? 
Väčšina ľudí asi o  ňom veľa nevie, 
ale len matne tušia, že ide o vy-
sokopostaveného duchovného, 
„veľkú rybu“ v niektorej z kres-
ťanských Cirkví. Možno len pri 
takejto príležitosti sa dostanú 
nejaké správy o Cirkvi aj do svet-
ských a  verejných médií, lebo 
bežne si v nich toho veľa o sve-
tovom dianí všeobecne a o ná-
boženstvách už vôbec neprečítate. Tí, 
ktorí ho mali možnosť trochu spoznať, 
ho samozrejme obdivujú za jeho po-
vestné nasadenie sa za šírenie pokoja 
či ochranu životného prostredia. 

Ktoré významné miesta v Japonsku pá-
pež navštívil? 
Pápež František počas svojej návštevy 
trvajúcej len od soboty večera do utor-

ka rána navštívil predovšetkým Naga-
saki, kde bola svätá omša na voľnom 
priestranstve v nedeľu. 

Pri presune na severovýchod, ces-
tou do Tokia, sa potom zastavil večer 
toho istého dňa v  Hirošime, kde sa 
konala modlitbová vigília a prednie-
sol pozdrav. Na obidvoch miestach 
mu išlo predovšetkým, ako to neraz 
zdôrazňuje, o  šírenie civilizácie po-
koja a odstránenie jadrových zbraní 
a vôbec jadrovej energie. Nezabudol 
vyzdvihnúť, že „tretia svetová vojna“ 
sa už dávno začala a prebieha po čas-
tiach na rôznych územiach, preto sa 
týka nás všetkých.

V pondelok potom bola, ako som 
spomínal, svätá omša v hlavnom meste 
Tokiu, na krytom štadióne. Počet miest 
bol obmedzený, ak sa nemýlim na 40 
tisíc miest, teda nie všetci sa mohli do-
stať dovnútra. Už vopred prebiehalo 
prihlasovanie sa, registrácia a losova-
nie tých, ktorým bude umožnené fy-
zicky sa zúčastniť na stretnutí s pápe-
žom. Ostatní, ktorí nemohli prísť, tak 
v mnohých prípadoch sledovali pria-
my prenos na YouTube, neraz spoločne 
vo svojom kostole či farnosti. Na druhý 
deň ráno ešte pred odletom navštívil 
pápež veľmi krátko jezuitskú univer-
zitu Sofia, kde sa prihovoril študentom 
a profesorom. 

Je známe, že aj on ako mladý jezuita 
kedysi túžil ísť na misiu do Japonska, 
ale zdravotný stav a vôľa predstavených 
mu to neumožnili. Preto chápem, že si 
nemohol odpustiť aspoň krátku náv-
števu tohto miesta. Žiaľ, naša verbis-
tická univerzita nie je v Tokiu... 

Prihovoril sa pápež aj mládeži? Ako pri-
stupujú mladí v Japonsku k viere? Aké 

sú ich hodnoty? Má im čo pápež po-
vedať? 
Zachytil som informáciu,   že pred 
hlavnou svätou omšou v  Tokiu mal 
pápež doobeda dve stretnutia. Jedno 
s obeťami zemetrasenia, cunami a jad-
rovej havárie vo Fukušime v roku 2011, 
ktoré sa konalo doobeda za účasti ľudí 
rôznych vekových kategórií a nábožen-
stiev. Po ňom sa presunul do tokijskej 
katedrály, kde sa konalo stretnutie s ka-
tolíckou mládežou. Milo ma prekvapi-
la fotografia, na ktorej sú ako členovia 
hudobnej skupiny doprevádzajúcej 
toto stretnutie odfotení okrem iného 
aj náš prefekt seminaristov a tiež do-
konca aj náš nagojský otec biskup, kto-

Mnohé informácie sa sem dostávajú 
oneskorene a hoci je veľa správ 
v dnešnej dobe aj na internete 
v rôznych jazykoch, bežní Japonci 
z toho často veľa nevyťažia.
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rý bude pravdepodobne zodpovedný 
za pastoráciu mládeže pri konferencii 
biskupov. 

Boli prítomní v okruhu pápeža aj verbis-
ti? Chystali verbisti nejaké aktivity s ve-
riacimi, aby sa zúčastnili na sv. omšiach 
s pápežom Františkom?
Určite bol pri ňom prítomný mini-
málne tokijský arcibiskup, ktorým je 
od minulého roka verbista... Taktiež 
sa omše zúčastnili aj naši seminaristi, 
niektorí v nich boli, ak sa nemýlim, aj 
v asistencii. Taktiež som spomínal rek-
tora univerzity, ktorý bol pozvaný do 
najužšieho kruhu delegácie, a tiež pre-
fekta, ktorý hral v hudobnom telese na 

stretnutí s mládežou. Všetci menovaní 
sú mimochodom Japonci. 

V čom vidíš hlavný zmysel návštevy pá-
peža Františka v Japonsku? 
Domnievam sa, že takáto a  podob-
né návštevy sú potrebné, lebo veriaci 
v Japonsku sú veľmi ďaleko od zvyšku 
sveta a Cirkvi. Myslím tým nielen fy-
zické odlúčenie, ale napríklad aj jazy-
kovú bariéru. Mnohé informácie sa 
sem dostávajú oneskorene a  hoci je 
veľa správ v dnešnej dobe aj na inter-
nete v rôznych jazykoch, bežní Japon-
ci z toho často veľa nevyťažia. Mnohé 
cirkevné dokumenty sa ani neoplatí 
prekladať, lebo nie je dosť ľudí, ktorí 

by sa tomu venovali, no ani tých, kto-
rí by ich čítali a takýto náročný a ná-
kladný preklad väčšinou trvá dlhý čas. 
Japonskí kresťania okrem toho neraz 
žijú v anonymite, často osamotení, lebo 
mnohí z nich sú jediní v rodine, ktorí 
z rôznych dôvodov prijali vieru a dali 
sa pokrstiť. 

Preto si myslím, že práve takíto ľu-
dia potrebovali povzbudenie v tom, že 
ich viera má zmysel a atraktivitu, hoci 
ju nemajú možnosť žiť naplno a verejne 
vo svojom živote, ona je stále súčasťou 
ich života a nemusia sa za ňu hanbiť. 
Oživenie viery, pre ktorú sa možno 
rozhodli pred mnohými rokmi a kto-
rá dlhý čas drieme, je pre takýchto ľudí 
nanajvýš potrebná.   

Aké ovocie priniesla návšteva pápeža 
Františka v Japonsku?
Ako som spomínal, ovocie sa dá ešte 
len očakávať, ale dúfam, že táto náv-
števa prinesie najmä plody v podobe 
zviditeľnenia sa kresťanstva v Japon-
sku – ktoré, nie žeby nebolo tolerova-
né, ba naopak, je známe a neraz obľú-
bené (napríklad sobáše v „západnom 
štýle“), ale zároveň taktiež často po-
znané len podvedome a ako každé iné 
náboženstvo prakticky ignorované, bez 
nejakého väčšieho viditeľného vplyvu 
vo verejnom živote. Na druhom mies-
te preto očakávam tiež ani nie tak prí-
rastok nových veriacich, ale hlavne 
oživenie viery u tých kresťanov, ktorí 
nevidia veľa možností prejaviť svoju 
vieru v  každodennom živote, alebo 
nevidia zmysel svojho angažovania 
sa. Mám nádej, že mnohí katolíci opäť 
pocítia hrdosť na svoju tradíciu a spo-
ločenstvo, ktoré presahuje fyzické a iné 
hranice.  •

• Pápež František v odeve, ktorý mu  
podarovali lekári v Katedrále sv. Márie  
v Tokiu 25. novembra 2019

• Pápež navštívil aj Hirošimu a Nagasaki. 
Stretnutie za pokoj pri Pamätníku mieru. 
Vlastníctvo a používanie jadrových zbraní 
označil na nemorálny zločin
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Trhlina
Istého dňa Rómka navštívila náš dom: 
„Poveštím Vám, mladá pani,“ poveda-
la. Pozrela som na jej rumencom zaliatu 
tvár, na ktorej sa ukázali vrásky a zasmia-
la som sa. „Vešti,“ veselo som odpove-
dala a otvorila som pred ňou svoju dlaň. 
Držala ju vo svojich rukách a dlho sa za-
mýšľala. „Budeš mať dobrý život. Skoro 
sa vydáš. Muž ťa bude ľúbiť. Budete mať 
jedno dieťa. Chlapca,“ dodala. Jej veštba 
sa splnila. Skoro som sa vydala a narodil 
sa nám syn. Dali sme mu meno Jerzyk. 
Cigánka ma okrem toho ubezpe-
čila, že budeme šťastnou rodinou, 
že budeme bývať vo veľkom dome, 
na dedine. Všetko súhlasilo. Sku-
točne sme boli šťastní a bývali sme 
vo veľkom dome. Pravdepodobne 
cigánka všetkým mladým dievča-
tám hovorila to isté! Že budú mi-
lované, že ich čaká šťastie. Dievčatá ľúbia 
také veštenia a cigánky musia zarobiť. 
Cigánka vedela, že treba rozprávať len 
o dobrých veciach, zlé aj tak prídu. 

V ten deň bolo prestreté na olovrant, 
ale nikto sa ho nedotkol. Stoličky odsu-
nuté, pod stolom v klbko schúlený leží 
pes. Nespí. Oči má otvorené, ale nechce 
vyjsť spod stola. V izbách neporiadok, 
poodsúvané skrine, skrútené koberce, 
rozvalené šuplíky. Obrazy krivo visia na 
stenách. Pootvárané dvere škrípu, pa-
piere i knihy z poličiek ležia na podlahe. 
Či búrka navštívila náš dom? Nie! To 
bola revízia! 

Od toho dňa sa náš život zmenil. Re-
víziu urobili Sovieti. Pred naším domom 

zastavilo vojenské nákladné auto, vystú-
pili traja ozbrojení muži v uniformách, 
neklopúc vošli do bytu. Práve sme boli 
v jedálni. Ja som nalievala čaj, muž sto-
jac vedľa rádia, počúval správy. Bol štvr-
tok 21. septembra 1939, 21. deň okupá-
cie Nemcov v Poľsku; 5. deň okupácie 
Ruska na východné časti nášho kraja. 
Päť hodín poobede. Dátum, ktorý nik-
dy v živote nezabudnem. Jeden ŠTB ostal 
stáť pri dverách, druhí dvaja s namiere-
nými revolvermi podišli k mužovi a po-
prosili odovzdať zbrane. Muž odovzdal 

poľovnícku pušku i revolver. Skontro-
lovali ho, poprosili pas a rozbehli sa po 
dome. Keď skončili, obrátili sa na muža: 
„Uberaj sa, pôjdeš s nami.“ Z domu sme 
vychádzali postupne: najprv muž v asis-
tencii ŠTB, potom ja s dieťaťom na ru-
kách. Jerzyk bol celý čas so mnou. Bála 
som sa pustiť ho na zem, bála som sa, že 
ho zabijú. Mnoho nabitých zbraní bolo 
u nás v dome. No ich nezaujímali ženy 
a deti. Na ženy a deti ešte príde čas. Po 
ne sa vrátime neskôr. Dovolili nám sa 
rozlúčiť. ŠTB-áci sa trochu odsunuli, ja 
som podišla k mužovi, podala som mu 
dieťa. Vzal ho na ruky a pritúlil. Pozeral 
len na mňa. Pobozkali sme sa. „Neboj 
sa, ešte sa uvidíme. Treba len veriť.“ Po 

týchto slovách nasadol do nákladiaka, na 
ktorom už stáli traja mužovia. Boli to zo 
susedstva roľníci. Poznala som ich. Šo-
fér naštartoval, vzniesol sa oblak dymu 
a auto sa pohlo. Počula som volanie: „Po-
staraj sa o naše dieťa!“ „Postarám sa! Buď 
spokojný!“ zakričala som. Z okna nášho 
domu som ešte raz uvidela vzďaľujúce sa 
nákladné auto. Išlo poľnou cestou vysa-
denou topoľmi a mierilo k hlavnej ceste, 
tam zabočilo vpravo v smere asi 30 km 
vzdialeného pohraničného mestečka. 
Asi ich vezú do Ruska. 

Za mnou prišli 13. apríla 1940. Mesia-
ce medzi 21. septembrom a 13. aprílom, 
medzi vzatím muža a naším so synom, 
boli vyplnené trápením. V októbri som 
dostala úradný list písaný po rusky, pri-
kazujúci opustiť dom. Odteraz v ňom 
žiť budú ľudia určení sovietskou vlá-
dou. Môžem vziať len toľko vecí, koľko 
sa zmestí na 2 konské povozy. Ale možno 
pomestiť na 2 povozy všetky veci, ktoré 
sme nahospodárili spoločnými silami? 

Práve sme boli v jedálni. 
Ja som nalievala čaj, muž stojac 
vedľa rádia, počúval správy. 
Bol štvrtok 21. septembra 1939.

Vlakom na východ
Kniha na pokračovanie: 
Útek z vyhnanstva

 Text: Misijné sestry SSpS   Foto: Railpage.net
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No mala som čas zastaviť sa a poroz-
mýšľať, čo vziať a čo nechať? Všetko som 
v rýchlosti zbalila na povoz. Takýmto 
spôsobom Sovieti vchádzali do domov. 
Po mňa prišla brička. Sadla som do nej 
s mojím dieťaťom. Za bričkou bežal náš 
pes. Iné zvieratá z nášho hospodárstva 
akýmsi nepochopiteľným spôsobom 
prestali byť mojím vlastníctvom. Boli 
vzaté sovietskou vládou. Chcela som 
vziať so sebou našu mačku, ale schova-
la sa pod posteľ a nijako nechcela vyjsť. 
Vždy sme sa mali veľmi rady a neviem, 
prečo tak urobila. Mačky sú múdre. 
Možno vedela, že so mnou ju čaká ne-
ľahký život a dlhé cestovanie. Ty si mi 
spod postele zamraučala, nechaj ma tu. 
Ja si so Sovietmi akosi poradím. 

Začala som bývať v mestečku u zná-
mej mäsiarky pani Matildy. Čakali tam 
na mňa rodičia, ktorí boli tiež pred nie-
koľkými dňami vysídlení. Otec nechcel, 
aby sme bývali spolu. „Tak bude bezpeč-
nejšie!“ povedal. Keď začnú nové vý-

sluchy, budú mať kde utiecť. Otec mal 
vždy pravdu, a tak sme súhlasili. Oni za-
čali bývať v dome na periférii a ja u pani 
Matildy. 

V mestečku bola pre mňa najhlavnej-
šia pošta. Takým spôsobom som moh-
la dostať list od muža. Míňali sa mesia-
ce. Poštár prinášal listy len od mojich 
sestier: Kryši z Ľvova, Stasi a Hali z Tar-
nopoľa. Ony všetky nás nahovárali, aby 
sme sa čím skôr presťahovali do Tar-
nopoľa. Vo veľkých mestách sa možno 
ľahšie ukryť pred Sovietmi a ľahšie zo-
stať nepoznanými. Rodičia, ktorí celý 
život žili na dedine, nemali radi mesto. 
„Už nám viac nemôžu urobiť,“ povedal 
otec. „Už sme starí.“ A ja som nechcela 
opustiť rodičov. Čakala som správy od 
muža: Možno príde pošta, možno prí-
de po niekom, kto sa odtiaľ vracia. Raz 
sa tak stalo. Stála som pri peci, keď sa 
dvere otvorili a vošiel mladý muž. Mal 
oblečený zničený vojenský plášť bez od-
znakov, zo zničených bagančí trčala sla-

ma. Vytiahol pokrčený špinavý kúsok 
papiera, kde bolo ceruzkou napísané: 
„Som vo vojenskom väzení v Kamenci 
Podoľskom. Som zdravý a mysľou som 
s vami. Jerz.“ Tak som ja volala svojho 
muža. Bola to skratka jeho mena Jerzy. 
Písmo bolo veľmi zmenené. Možno písal 
na kolene. Možno mal zamrznuté ruky. 
Možno bol chorý. Chcela som sa spýtať 
toho človeka, odkiaľ prišiel. Či bol tam 
spolu s mojím mužom. Chcela som mu 
dať jesť. Mohol si u nás oddýchnuť, pre-
nocovať. A on na všetko. Nie! Nie! Šiel 
k dverám. Sekunda a už ho nebolo. Bál 
sa, aby ho niekto u mňa nevidel? A mož-
no sa tak ponáhľal do svojho domu? 
Pred Vianocami prišiel list od môjho 
muža. Priniesol ho poštár. Muž písal, že 
je zdravý, má sa dobre, srdečne pozdra-
vuje mňa i dieťa. O tri dni opäť prišiel od 
neho list so skorším dátumom. Písal to 
isté. Na listoch bolo akési číslo. Asi po-
šty. Žiadny názov dediny alebo mesteč-
ka. Vedela som len to, že žije. Ale kde? 
Čo bolo isté, že je v Rusku. Snažila som 
sa odpísať na každý list. Usilovala som 
sa napísať dôkladne to isté, aby list ne-
skonfiškovali. Napísala som, že sme živí 
a sme zdraví, že ho máme radi, spomí-
name. Ale v druhom som dodala, že bý-
vame v mestečku. Len jeden z tých listov 
dostal. Odpoveď som už nedostala. Ne-
skôr, oveľa neskôr, som sa dozvedela, že 
to boli listy z Kozieľska. Muž tam bol už 
od polovice novembra. Medzi väznicou 
v Kamenci Podoľskom a táborom v Ko-
zieľsku prešiel ešte niekoľkými etapami: 
Jarmolinec – asi 10 dní spolu s 20 väzňa-
mi, Šepetovka – asi 10 dní spolu so 4000 
väzňami, Starobieľsk – niekoľko hodín 
od železničnej stanice. Bol medzi 900 
väznenými, ktorých z tejto stanice posla-
li naspäť do Kozieľska. Ja som vtedy bý-
vala v mestečku, očakávajúc svoj osud. 
Nemala som z čoho žiť. Postupne som 
rozdávala svoje veci. Tučná mäsiarka 
privádzala čas od času kohosi, kto chcel 
kúpiť moje veci. Dostávala som za ne 
múku, kašu, sadlo alebo trochu mäsa. 
V Poľsku kvitol v tomto čase výmenný 
obchod. Ľudia sa delili na dve kategó-
rie: tí, ktorí majú odkiaľ  
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peniaze a majetok a kupujú nábytok, 
koberce atď., a tí, ktorí musia niečo pre-
dať, aby mali čo jesť. 

V tomto čase jedným z mojich zá-
väzkov, ale aj uvoľnení bol náš syn. A na 
začiatku, určitý čas, náš pes. Nastal deň, 
keď na naše dvere zaklopal policajt. Za-
salutoval. Bol priamy. „Váš pes, občianka, 
je zadržaný,“ povedal. Ohradila som sa 
a začala som protestovať. Policajt sa za-
čal vyhrážať. Pes stál medzi nami a oňu-
chával ho. Volal sa Pertembek. Mal veľké 
laby a ohromnú hlavu. Pripomínal ber-
nardína, hoci v skutočnosti ním nebol. 
Náš Pertembek veľmi dobre zapadol do 
tohto prostredia. V malej izbičke u pani 
Matildy bol v skutočnosti mojím veľkým 
problémom, lebo žral ako krava a s jed-
lom bolo ťažko. Okrem toho potreboval 
mnoho pohybu. Policajt priniesol so se-
bou hrubú reťaz. Pertembek vsadil 
hlavu do obojka a nechtiac, obze-
rajúc sa, šiel za ním. 

Ktorýsi deň, bolo to koncom 
zimy, začalo pršať a dážď zmyl 
posledný sneh. Už sa dalo ísť s ko-
čiarikom na prechádzku. Vytiah-
la som ho z kúta, vystlala poduš-
kami a posadila doň dieťa. Pekne 
vyzeral môj malý v čipkách v ružovom 
kočíku. Veselo si pokrikoval, keď sme šli 
v smere, kde bývali moji rodičia. V zá-
krute som spomalila a trochu sa zadržala. 
Okolo mňa prešla Ruska s dieťaťom na 
rukách. V druhej ruke mala košík. Pre-
šla popri mne, potom zastala a pozerala 
za mnou. Čo na nás videla? Znepokoji-
la som sa. Vedela som, že je Ruska. Žena 
jedného z tých, ktorí sídlili u nás a boli 
určení vládou. 

Na druhý deň som už vedela, že mám 
odovzdať kočiarik. Z akéhosi dôvodu 
bol „skonfiškovaný“. Znova sa objavil 
u nás policajt. Teraz prišiel iný. Bol veľ-
mi úradný, ukázal mi písomný príkaz 
s podpisom a pečaťou. Prečítala som ho. 
Bolo tam napísané čosi o kočiariku môj-
ho dieťaťa. Pod príkazom nebol podpis 
Stalina, ale akýsi iný. Pravdepodobne by 
som sa mohla odvolať na vyššiu vládu 
a chodiť od jedného sovietskeho úradu 
k druhému. Možno by mi ho nakoniec 

dali. No neurobila som to. Policajt vyze-
ral menej úradne, keď pred sebou tlačil 
náš kočiar. Vo vnútri poduška, deka – 
všetko ako sa patrí. Len deti sa vo vnút-
ri zmenili. Ja teraz budem chodiť s die-
ťaťom na rukách, míňajúc to sovietske 
babisko s mojím kočiarikom. Hovorila 
som to rodičom. Otec povedal, že som 
dobre urobila, keď som kočiarik odo-
vzdala. „Nechaj ich tak, aj tak nevyhráš, 
len obrátiš na seba pozornosť tunajšej 
sovietskej vlády.“ Môj otec mal mäk-
kú povahu, snažil sa s nikým nehádať. 
Okrem toho mal veľký rest, čo sa týka 
Sovietskeho zväzu. Dvakrát počas jeho 
života mu vzali celý majetok. Raz v čase 
októbrovej revolúcie a druhý raz v 1939 
roku, kedy Sovieti prišli oslobodiť Poľsko 
od pánov. „Nebudem zadrapovať, otec, 
ale aj tak viem, že sa to neskončí skon-

fiškovaním kočiarika,“ odpovedala som 
smutne. Neskončilo sa.

Na jar si spomenuli, že som obyčaj-
ne jazdila na koni. Kdesi sa zapotrošilo 
sedlo. Nie je tu. Asi to mám doma. A oni 
sa istého dňa vybrali s kontrolou k nám. 
Nemohli ho nájsť. Po niekoľkých hodi-
nách sa vzdali. Sedlo nie je ihla. Keby tu 
bolo, určite by sme ho našli. Čert vie, kde 
sa podelo. I odišli. A zrazu, sedlo bolo 
v mojej izbe. Na ňom bola malá skrin-
ka, na nej bol koberček a na koberčeku 
sedel môj Jerzyk, ktorý sa len pozeral, 
čo oni tu u nás hľadajú. Večer som sedlo 
dala do vreca, na hlavu som si dala veľkú 
šatku, vrece vzala na plece a cez sused-
ské záhrady som ho odniesla k rodičom. 
Triumfálne som ho odovzdala otcovi: 
„Priniesla som ti dar, otecko!“ „A na čo 
mi treba dámske sedlo?“ Udivil sa. Vtedy 
ešte nevedel, že mu sedlo veľmi pomôže, 
keď o pol roka neskôr bude bývať u dcéry 
v Tarnopole.  •

Ľudia sa delili na dve kategórie: 
tí, ktorí majú odkiaľ peniaze 
a majetok a kupujú nábytok, 
koberce atď., a tí, ktorí musia 
niečo predať, aby mali čo jesť.

V Libanone žije až 35 % 
kresťanov, čo predstavuje 
najvyššie číslo zo všetkých 
krajín Blízkeho východu. 
Domáci kresťania, ktorí tu 
prevládajú, sa nazývajú 
maroniti. Ich otcom bol 
Marin, rodák zo Sýrie. 

Sú to takí súdržní vlastenci a aj 
vďaka tomu o cirkvi maronitov sa 

naozaj dá povedať, že na území Liba-
nonu prežila celých 2000 rokov. Silne 
odolávala vplyvu mohamedánov, ale 
aj nepriaznivému vplyvu byzantskej 
cirkvi. Spočiatku boli maroniti sú-
časťou tejto východnej cirkvi, ale keď 
videli, ako sa ľahko spája s vrchnosťou 
a žiada od nich stále vyššie dane, vtedy 
sa stiahli do hôr. A keď do krajiny prišli 
križiaci, spojili sa s nimi a odvtedy sú 
súčasťou západnej Katolíckej cirkvi, 
i keď priebeh svätej omše majú vlastný.

Maroniti podobne ako všetky 
ostatné žijúce náboženské skupiny 
v Libanone – drúzovia, suniti a šiiti – 
majú vlastnú armádu. Pre nás, ktorí 
sme skôr svedkami spájania a zjed-
nocovania, je to nepochopiteľný jav. 
Ani Európa nemôže byť zjednotená 
do takej miery, že stratíme všetci svo-
ju národnosť, vlastné záujmy, keďže 
toto sa v nás formovalo celé stáročia. 

A toto nie je možné ani v Libanone. 
Tu je náboženstvo takou dištinktívnou 
známkou, ktorá označuje, oddeľuje. 
Na Blízkom východe nemožno pove-
dať: „Ja nemám nijaké náboženstvo.“ 
Keby ste tak povedali, nepatrili by 
ste nikde. Niekde však patriť musíte. 
I keby ste nechodili ani do kostola, ani 

Kresťania
z cédrového
údolia

 Text: Ján M.    Foto: Archív SVD

18 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

JANUÁR 2020



do mešity, nejaké vierovyznanie musíte 
mať. Tu je náboženstvo takým identifikač-
ným znakom ako inde farba kože. Okrem 
kresťanov – maronitov sú tu tiež menšino-
vé komunity rímskych i gréckych katolí-
kov i pravoslávnych, ktorých viac nájdeme 
na pobreží Stredozemného mora. Avšak 
zovšeobecňovať sa to nedá. Čo však v Li-
banone platí, je to, že kresťania, ktorí nie 
sú maronitmi, sú tu takými „outsidermi”. 
Akoby neboli Libanončanmi. To je taká 
maronitská „vlastenecká“ črta.

Kresťania sú v Libanone najsilnejšou 
ekonomickou zložkou. Ale či aj ich mo-
rálne korene siahajú až tak hlboko, to je 
otázka. Majetok vždy dokáže s človekom 
zamávať. Iní, hoci sú chudobnejší, žijú 
tu lepší život ako mnohí kresťania. Pod-
ľa prirodzených mravných zásad. Z toho 
vyplývajú aj pre nás otázky na spytovanie 
svedomia. Mnohí maroniti nežijú v Liba-
none, ale na Západe. Pre svoju priebojnosť 
sú tu veľmi úspešní. Z času na čas prichá-
dzajú domov, prípadne posielajú svojim 
rodinám peniaze, za ktoré sa potom sta-
vajú pekné domy s červenými strechami 
a nespočetné kostoly.

Tých je v krajine veľmi veľa. Je to spô-
sobené i tým, že keď jedna rodina posta-
ví kostol, hneď je pripravený sused, aby 
postavil ešte krajší a honosnejší. Niektoré 
kostoly tu teda vznikli zo vzájomnej riva-
lity domácich.

Cédrové údolie
V horách Cédrového údolia žijú čisto 
kresťanské komunity. Na Blízkom výcho-
de je málo takých oblastí, kde by žili iba 
kresťania. Libanon ich má niekoľko. Zau-
jímavým fenoménom týchto oblastí je, že 
kresťanov tu chodí do kostola 100 %. Úpl-
ne všetci. Niekedy sa zdá, akoby do tých-
to horských oblastí noha moslima ani 
nevkročila. Pritom moslimovia sa veľmi 
snažili dostať i sem. Ale súdržné domo-
rodé obyvateľstvo sa vždy chránilo, aby 
sa ani kúsok ich územia nedostal do rúk 
moslimov. Pozemky tak predával vždy 
len maronita maronitovi, prinajhoršom 
kresťanovi inej komunity. Ale moslimovi 
v žiadnom prípade. Preto v horách Céd-
rového údolia nieto jediného minaretu.

Ešte i dnes nájdeme v libanonských ho-
rách kaplnky, kde ľudia už stáročia pred 
nami vyhľadávali ticho, samotu, bližšiu 
prítomnosť Boha. K mnohým z nich sa 
nedá dostať inak ako po lanách s pomo-
cou skôb – treba teda mať i isté horolezec-
ké základy.

Povestné libanonské cédre
Cédrové údolie už vo svojom názve nesie 
informáciu, že tu rastú vzácne povestné 
libanonské cédre. Dnes sú prísne záko-
nom chránené, zrejme je však už nesko-
ro. Výrubmi lesov sa ich zničilo príliš veľa. 
Najstarší céder tejto lokality má odhadom 
3000 rokov.

Na svete sú štyri typy cédrov, ktoré rastú 
v rôznych lokalitách sveta – v Spojených 
štátoch, na Novom Zélande, na Cypre 
a v Libanone. Libanonský céder potre-
buje pre svoj optimálny rast nadmorskú 
výšku 1600-1800 metrov. Je zaujímavé, že 
v paralelnom pohorí Antilibanonu céder 
nerastie, hoci nadmorská výška by mu to 
umožňovala. Podnebie pohoria Antiliba-
non je suchšie, čo cédru vyhovuje menej.

Keď je libanonský céder mladý, vyzerá 
ako taká pekná jedlička – typický vianoč-
ný stromček – keď vyrastie, jeho vodo-
rovné konáre sa umenšia. Podobne ako 
u človeka.

Egypťania ako prví začali využívať kva-
litné pevné drevo libanonských cédrov. 
Tak vznikol prístav Byblos, odkiaľ sa dre-

vo loďami prevážalo do Egypta. Podob-
ne kráľ Šalamún kupoval vzácne cédrové 
drevo na stavbu Jeruzalemského chrámu.

Životný štýl a podmienky
Ľudia žijúci v horách sú tvrdší, ako tí žijúci 
niekde na pobreží. Ani život tu nie je jed-
noduchý, lebo úrodnej pôdy v horských 
oblastiach je málo. Do istej nadmorskej 
výšky tu možno pestovať ovocie i zeleninu. 
Olivy z tohto regiónu – tzv. sýrske olivy – 
poskytujú veľmi kvalitný olej, lebo obsa-
hujú zvláštne enzýmy, čím sa odlišujú od 
európskych olejov.

Teda tí, ktorí sa chcú venovať poľno-
hospodárstvu alebo miestnemu obchodu 
či službám, môžu ostať pracovať tu. Avšak 
tí, predovšetkým mladí ľudia, ktorí majú 
iné pracovné zameranie, musia zamieriť 
do Bejrútu alebo libanonského Tripolisu.

O Libanone sa hovorí, že v lete sa pri 
mori môžete kúpať a v horách sa môžete 
lyžovať. Celkovo sa v Libanone nachádza 
päť lyžiarskych stredísk, čo je na Blízkom 
východe veľmi vzácne. Samozrejme, že 
tieto strediská nemožno porovnávať s vy-
sokohorskými strediskami vo svete, ba ani 
na Slovensku nie.

Dejiny cédrového údolia
Beka´Kafra, odkiaľ pochádzal svätý Char-
bel. Je to najvyššie položená dedina v Li-
banone. Leží vo výške okolo 1650 metrov.

Už spomínaná horská dedinka Bcharré 
– odtiaľto pochádzal i kresťanský esejista 
a filozof Chalíl Džibrán. Jeho najznámejšie 
dielo je kniha Prorok. Jeho eseje sú zaují-
mavé. Pre ilustráciu: jedna z nich hovorí 
o tom, ako Ježiša pozvali na svadbu. Ježiš 
však neprišiel, lebo ako podmienku svojej 
prítomnosti dal výzvu k vnútornej preme-
ne pozývajúceho. Ten, ktorý ho pozval, sa 
však chcel ním len popýšiť pred ostatný-
mi, ale zmeny v sebe robiť nemienil. My, 
ľudia, radi robíme na sebe len také koz-
metické úpravy. Nechápeme radikálnosť 
evanjelia. Ďalšia Džibránova esej opisuje 
Lazára, ktorý nostalgicky spomína na čas, 
kedy bol po smrti v hrobe – teda vo več-
nosti. Návrat na zem, vzkriesenie k živo-
tu je preňho niečo, čo by hneď zamenil za 
návrat k večnosti.  •
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O  Albánsku sa človek dnes 
veľa dozvie z internetových 
zdrojov, takže ak vás zaují-
ma história, kultúra, geo-

grafia, príroda ... isto viete, kde hľadať. 
Spomenul by som však dôležitý his-
torický fakt, ktorý je potrebné mať na 
pamäti, keď sa hovorí o náboženskej 
situácii v Albánsku. 

Po Druhej svetovej vojne sa moc do-
stala do rúk komunistov a Albánsko sa 
vydalo cestou budovania socializmu. 
Vedúcu pozíciu získala Albánska stra-
na práce a komunistický diktátor En-
ver Hodža. To, čo poznáme z našej his-
tórie, bolo prítomné i tu: znárodnenie 
priemyslu, industrializácia a ko-
lektivizácia poľnohospodárstva 
a pod. V roku 1967 albánska vlá-
da zakázala praktizovanie nábo-
ženstva a prehlásila ateizmus ako 
štátnu doktrínu. Albánsko sa tak 
oficiálne stalo prvým ateistickým 
štátom na svete. Hlavným pilie-
rom režimu bola tajná štátna po-
lícia Sigurimi, ktorá kontrolovala všetok 
politický a spoločenský život v krajine. 
To sa odrazilo v každodennom živo-
te Albáncov (prenasledovanie ducho-
venstva, zákaz vycestovania, odstráne-
nie tradícií). 

Počas totalitného režimu boli väz-
nené, mučené a umučené tisíce ľudí, 
medzi nimi kňazi, rehoľníci a rehoľné 
sestry, laici angažujúci sa (tajne) v ná-

boženskom živote a mnohí ďalší „ne-
priatelia“ režimu. Oficiálne štatistiky 
hovoria, že 42 772 osôb albánskej ná-
rodnosti malo status politicky prena-
sledovaných, z toho väznených 14 563 
(z nich takmer 1000 vo väzení zomrelo) 
a odsúdených 5540. V koncentračných 
táboroch bolo umiestnených 21 401 
osôb, takmer 300 osôb psychicky ťaž-
ko ochorelo v dôsledku väzenia, násilia 
a mučenia (uviedol som sem túto zák-
ladnú štatistiku, ktorú som mal mož-
nosť vidieť na jednom z miest, kde sa 
nachádzali – a vlastne dodnes sa na-
chádzajú – cely väzenia, vypočúvania 
a mučenia, medzi nimi i cely dvoch zo 

40 albánskych mučeníkov...) Katolícka 
cirkev Albánska má teda 40 mučení-
kov, z ktorých viacerí sú kňazi jezuiti 
a františkáni. 

Z  hľadiska cirkevno-jurisdického 
členenia má Albánsko 5 diecéz a jed-
nu Apoštolskú administratúru – táto 
v sebe zahŕňa i farnosti, ktoré spravu-
jeme my – verbisti. Preto by som vám 
chcel pár slovami priblížiť pastoračnú 

situáciu v Apoštolskej administratúre, 
ktorá je geograficky situovaná v južnom 
Albánsku. Podľa štatistík z roku 2017 
spadá do administratúry vyše 1 433 000 
obyvateľov, z toho je pokrstených 3730 
(teda ani nie 0.3 %). Administratúra po-
zostáva z 15 farností a viacerých rehoľ-
ných komunít. Počet kňazov v adminis-
tratúre klesol oproti roku 2017 z 12 na 
5. Z toho je ľahké usúdiť, že – bohužiaľ 
– v niektorých farnostiach z dôsledku 
nedostatku kňazov veriaci nemajú ani 
v nedeľu možnosť zúčastniť sa eucha-
ristického slávenia. Väčšina územia ad-
ministratúry sú oblasti s náboženstvom 
moslimským a na druhom mieste or-
todoxným. Katolícka cirkev je počtom 
viac situovaná na severe Albánska, kde 

Pozdrav 
z albánskej misie

 Text a foto: P. Gorazd Kohút SVD

Pozdravujem vás srdečne, milí misijní priatelia, 
do vašich farností, misijných pôsobísk, misijných domov... 
I na podnet niektorých z vás, ktorí ma poprosili, aby som 
im dal vedieť o misii verbistov v Albánsku, rád sa s vami 
podelím o pár postrehov a pastoračných výziev.

Od prvého dňa, čo som tu, 
cítim sa byť prijatý a som si 
vedomý toho, že sa s prosbou 
o akúkoľvek formu pomoci 
mám na koho obrátiť.
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• P. Gorazd Kohút SVD pôsobí v Albánsku  
iba od leta, ale zvyká si na reč  
a na miestnu kultúru

• V Albánsku je zatiaľ jediným verbistom.  
Čaká na príchod ďalších

sa nachádza i kňazský seminár (navští-
vil som ho a bol som veľmi milo poteše-
ný zo seminaristov – budúcich kňazov. 
Z našej administratúry je jeden semi-
narista, ostatní ôsmi sú z iných diecéz 
Albánska, traja sú z iných krajín (Koso-
vo, Chorvátsko, Čierna Hora), kam sa 
po vysviacke vrátia). 

Keďže je Albánsko krajinou prevaž-
ne moslimskou (najmä z toho dôvodu, 
že od 15. stor. bola súčasťou Osmanskej 
ríše a kresťania boli znevýhodňovaní 
a neskôr i prenasledovaní pre vieru), 
myslím, že by pre vás mohla byť zaují-
mavá otázka, ako tieto tri náboženské 
prúdy (moslimovia, kresťania ortodox-
ných cirkví a kresťania katolíci) spolu 
žijú, vzájomne vychádzajú... Myslím, 

že bude nápomocné pre lepšie pocho-
penie situácie, ak sa s vami podelím 
o jednu konkrétnu iniciatívu prevažne 
moslimskej dediny blízko mesta Elba-
san (44 km od Tirany). Držal som v ru-
kách dokument (žiadosť) s viac než 150 
!! podpismi moslimov, ktorí sa v nej ob-
racajú na katolíckeho kňaza (ktorý má 
na starosť malú hŕstku katolíkov v tej 
dedinke) s výslovnou túžbou viac po-
znať, kto je Ježiš podľa katolíckej náuky. 

Odvolávajú sa na svoje kresťanské kore-
ne, ktoré siahajú hlbšie než tie moslim-
ské (datované až od nástupu násilnej 
islamizácie v 15. stor.). Títo moslimo-
via osobne poznajú istého mladého 
muža, ktorý bol pokrstený ako dospelý 
a ktorý v tejto ich dedine veľa pomohol 
chudobným a chorým... Jeho príklad 
a nezištná služba mnohých moslimov 
natoľko inšpirovala, že sa začali zaují-
mať o  jeho hlbšie motivácie, s ktorý-
mi koná túto službu kresťanskej lásky. 
Príklad jedného zapálil túžbu poznať 
Ježiša Krista v mnohých. Verím, drahí 
spolubratia, že práve toto je naša prvo-
radá misia. A i príklad tohto mladého 
muža je dôkazom toho, že verba mo-
vent, exempla trahunt (aspoň jedno 
príslovie si z latinčiny ešte pamätám).  
Hoci som vám tu uviedol iba tento prí-
klad (je ich ale veľa – napr. i to, že kaž-
dý rok sa u nás pripravujú na sviatosti 
dospelí pochádzajúci z moslimských 
rodín), platí (a sami Albánci by vám to 
potvrdili), že koexistencia troch nábo-
ženských prúdov je v Albánsku mierová 
a vyznačuje sa vzájomným rešpektom.

Čo sa týka prítomnosti verbistov 
v Albánsku, ide o celkom čerstvú zále-
žitosť. Pastoračno-misijne sme tu otvo-
rili misiu v  septembri roku 2015 na 
pozvanie vtedajšieho biskupa admi-
nistratúry. Odvtedy tu pôsobili dvaja 
verbisti. Aktuálne som v Albánsku je-
diným verbistom (v celom Albánsku 
sú aktuálne len dvaja kňazi Slováci ... 
a 8 rehoľných sestier zo Slovenska). 
Prišiel som do mesta Valona (Vlorë) 
v polovici októbra. Bol som menova-
ný za správcu farnosti v meste Vlorë 
a v blízkych dvoch filiálnych farnos-
tiach. Mesto je počtom obyvateľov nie-
kde uprostred medzi Košicami a Prešo-
vom. Nájdete v ňom dve mešity, jeden 
chrám Ortodoxnej a jeden chrám Ka-
tolíckej cirkvi. Na nedeľné slávenie eu-
charistie sa v priemere zhromaždí asi 
70 veriacich (z celého mesta a okolia!) 
... no a z tých 70 je asi polovica pokrs-
tených. V období letných prázdnin sa 
náš kostolík naplní viac vďaka poľským 
turistom. 
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Spýtate sa ma: aké sú tvoje začiatky, 
ako sa tam cítiš, akí sú ľudia, ako albán-
čina, aké máš plány či výhľady do budúc-
nosti...? V prvom rade by som chcel veľmi 
oceniť spoluprácu, ktorá je dobre zabeh-
nutá medzi rôznymi rehoľnými inštitút-
mi/komunitami na území našej farnos-
ti (ale aj v širšom zmysle na území našej 
administratúry). Je dobre organizovaná 
katechéza a príprava katechumenov (ak-
tuálne sú traja) na sviatosti, takisto rôzne 
aktivity pre deti (priblížiť sa k mládeži je 
o čosi náročnejšie, nakoľko sa v meste Va-
lona nezdržiava stabilne, ale odchádza do 
Tirany za štúdiom/prácou), rôzne inicia-
tívy pre manželské páry, rodiny... Osobne 
rád chodievam navštíviť (spolu s jedným 
starším albánskym manželským párom) 
moslimské rodiny... Hoci ešte málo rozu-
miem (z hľadiska jazykového), ale tieto 
rodiny ma srdečne vítajú a mám naozaj 
pocit, že sa úprimne tešia z návštevy nás 
kresťanov. 

Jednou z dôležitých pastoračných vý-
ziev v našich farnostiach je formácia la-
ikov, ktorí by mohli vstúpiť do každo-
denného kontextu ľudí, ktorí hľadajú..., 
ktorí si kladú mnohé otázky i ohľadne 
katolíckej viery, ale často sa nemajú na 
koho obrátiť.

Ďalšou dôležitou výzvou (pre celú Ka-
tolícku cirkev v Albánsku) je pastorácia 
mládeže. V posledných rokoch rapídne 
vzrástol počet mladých ľudí, ktorí sa roz-
hodli emigrovať (v minulosti to bolo Ta-

liansko, dnes najmä Nemecko a Anglic-
ko), hľadajúc prácu, možnosť študovať 
alebo jednoducho žiť dôstojnejší život. 
Jedným z vážnych problémov, ktorým 
čelíme, je preto emigrácia, ako aj sku-
točnosť, že Katolícka cirkev (+ ďalšie 
katolícke organizácie, ako napr. Caritas 
Shqiptarë) nemajú prostriedky, pomo-
cou ktorých by bolo možné „presved-
čiť“ mladých ľudí, aby zostali v Albánsku. 
Myslím, že je naozaj ťažké odpovedať na 
otázku mladého človeka: „...ak zostanem 
v Albánsku, vy z Katolíckej cirkvi, ako mi 
môžete pomôcť, aby som mohol študo-
vať, nájsť si dobre ohodnotenú prácu, žil 
pokojný a šťastný život?“ Na druhej stra-
ne však v rôznych činnostiach Katolíckej 
cirkvi v Albánsku vnímam túžbu vzbudiť 
v mladých ľuďoch záujem o dobrovoľ-
nícku činnosť, a teda aby pre nich nebol 
primárny zisk a vlastné pohodlie/blaho-
byt, ale dobro, ktoré je možné urobiť pre 
iných. Dobrovoľníctvo vnímam ako prí-
ležitosť priblížiť sa ľuďom, spolupracovať 
i s tými, ktorí myslia inak, alebo vyznáva-
jú inú vieru... A práve tu sa nám ako mi-
sionárom otvára rozsiahle pole ekume-
nického a medzináboženského dialógu. 

Čo sa týka našej verbistickej spiritua-
lity, v najbližších mesiacoch by som rád 
s pomocou niektorých farníkov preložil 
do albánčiny a rozšíril medzi ľudí niektoré 
materiály / brožúry (o živote nášho Otca 
Zakladateľa a nášho prvého misionára Jo-
zefa), a tak napomohol misijnej animácii 

v našich farnostiach. Som presvedčený, že 
život a spiritualita našich svätých osloví 
dobré a vnímavé srdcia našich farníkov. 
Keď už spomínam dobrotu ich sŕdc, nech-
cem zabudnúť vyzdvihnúť ich srdečnosť 
a ochotu pomôcť. Od prvého dňa, čo som 
tu, cítim sa byť prijatý a som si vedomý 
toho, že sa s prosbou o akúkoľvek formu 
pomoci mám na koho obrátiť. Je však tiež 
pravdou, že byť jediným verbistom v celej 
krajine vie byť i náročné... Ale Pán sa stará 
a môj provinciálny predstavený so svojou 
radou hľadajú spôsob ako zabezpečiť, aby 
sme tu boli aspoň dvaja. Tak vkladám ten-
to úmysel i do vašich modlitieb, spolubra-
tia. Ďakujem. 

Chcel by som vás ešte poprosiť o istú 
formu pomoci. Vyššie som spomenul, 
že nás je v celej administratúre iba 5 kňa-
zov... Ak poznáte niekoho, kto premýšľa 
nad misijno-pastoračnou skúsenosťou 
(myslím najmä kňazov Fidei donum), 
môžete ich tak medzi riadkami povzbu-
diť pre misiu v Albánsku. O reč nech nie 
sú ustarostení ... časom sa človek so štip-
kou chuti naučí i to, čo by nikdy neveril, 
že sa môže naučiť. Naozaj si myslím, že 
i takáto služba zo strany kňazov túžia-
cich po misijnej skúsenosti by mohla 
Katolíckej cirkvi (a nielen) v Albánsku 
veľmi pomôcť. 

Ďakujem vám za trpezlivosť a váš čas, 
ak ste v čítaní prišli až na záver týchto 
skromných úvah. A najmä vás chcem 
poprosiť o modlitbu za ľudí zasiahnu-
tých zemetrasením. Je to tvrdá rana pre 
ľud už i tak chudobný a boriaci sa i s iný-
mi ťažkosťami. No Pán nás ani v tejto si-
tuácii neopúšťa a posiela nám mnohých 
dobrovoľníkov a  ľudí dobrého srdca, 
ktorí pomáhajú, ako môžu. Nech je za to 
Pán oslávený.

* * *
Požehnaný adventný čas prípravy na 

príchod Spasiteľa, drahí spolubratia.
A ak si budete plánovať letnú dovo-

lenku, u nás vo Vlorë máte dvere otvo-
rené.  •

Pohľad na mesto Vlorë, 
kde pôsobí páter Gorazd
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Pane zostaň s nami
Robert Sarah
Kniha Pane zostaň s nami je 
posledným dielom tripty-
chu kardinála Roberta Sara-
ha v rozhovore s Nicolasom 
Diatom.
416 strán, cena: 16,00 EUR

Ruky milosrdenstva
Najdôležitejšou úlohou nášho 
života je, aby naše slová ne-
ostali prázdne, ale dali život 
skutkom. Knižka Ruky mi-
losrdenstva predstavuje jed-
notlivé skutky duchovného 
milosrdenstva videné z hľadis-
ka rôznych povolaní v Cirkvi, 
a nielen duchovných.
112 strán, cena: 2,90 EUR

Neotrasiteľná nádej
Max Lucado
Autor v knihe rozoberá nie-
koľko najdôležitejších bib-
lických prisľúbení a učí nás, 
ako prekonávať ťažké život-
né okolnosti, ako prežívať 
trvalý pocit istoty a múdro 
sa rozhodovať. 
176 strán, cena: 10,90 EUR

Sväté Písmo, 
Jeruzalemská Biblia
Moderný jazyk Botekovho 
prekladu a  vynikajúci po-
mocný aparát Jeruzalemskej 
Biblie s  jeho úvodmi, ko-
mentármi a  margináliami 
robia z  tohto vydania Svä-
tého písma spoľahlivý zdroj 
svetla.
2598 strán, cena: 30,00 EUR

Rok obnovy
John Eldredge
John Eldredge v tejto knihe 
akoby zosumarizoval pod-
statné prvky svojej duchov-
nej cesty, tak ako sa postup-
ne vyvíjala. Kladie dôraz na 
to, že na ceste s Bohom nie 
sú prázdniny.
400 strán, cena: 11,00 EUR

Medžugorie 38 rokov 
zjavení
Veríme, že naša knižka 
o pútnickom mieste, ktoré 
odporúčal samotný nebohý 
Sv. Otec, pápež Ján Pavol II., 
bude pre každého z vás po-
vzbudením. 
98 strán, cena: 1,00 EUR

Pane, čo mám robiť
Sherry A. Weddellová
Autorka sa pokúša odpo-
vedať na otázky tým, že po-
vzbudzuje kresťanov, aby 
nielen chodili do kostola, 
ale aby sa stali naozajstný-
mi uvedomelými Ježišovými 
učeníkmi. 
240 strán, cena: 13,50 EUR

Evanjelium na každý deň
Kniha  Evanjelium na kaž-
dý deň 2020  bola pripra-
vená ako dennodenná po-
môcka pre tých, ktorí chcú 
byť v kontakte s evanjeliom. 
Obsahuje úryvok z denné-
ho evanjelia v kalendárnom 
roku 2020.
376 strán, cena: 4,40 EUR
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/7769420; fax: 037/7769437; mail: verbum@svd.sk

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
MAIL: VERBUM@SVD.SK



D rahý priateľ, som veľmi rád, 
že i dnes sa môžem s Tebou 
stretnúť prostredníctvom 
týchto pár riadkov. Napo-

sledy som Ti opísal duchovný život 
nášho cteného spolubrata P. Jozefa Frei-
nademetza, ktorý pôsobil ako misionár 
v Číne. Na tomto misijnom území bol 
spolu s naším spolubratom biskupom 
Anzerom. No ten zomrel 24. novembra 
roku 1903 na návšteve v Ríme. Keďže 
som videl, že P. Freinademetz má veľ-
kú lásku k svojim bratom, navrhol som 
ho za jeho nástupcu. Rím mal však iný 
názor a za nového biskupa vymenova-
li P. Augustína Henninghausa. Je neza-

budnuteľné, čo vtedy P. Freinademetz 
povedal svojim bratom: „Na moju sla-
menú hlavu nepasuje mitra.“ 

P. Freinademetza nič neodradilo od 
práce a statočne pokračoval ako pro-
vinciál a vikár misie v spolupráci s no-
vým biskupom. Snažil sa vždy každému 
spolubratovi a  spolusestre pomáhať, 
ako vedel a kde len mohol, a vôbec sa 
nešetril. Často podnikal aj náročné 
cesty v  letných horúcich mesiacoch, 
aby navštívil rozličné misijné stani-
ce. To spôsobilo, že sa jeho zdravotný 
stav viacej a viacej zhoršoval. Často sa 
staral aj o mnohých chorých na týfus 
a sám sa od nich nakazil touto smrteľ-
nou chorobou. V polovici januára 1908 
sa vrátil zo svojej misionárskej cesty do 
Taikia a uvedomoval si, že už je to ko-
niec jeho pozemskej púte. Rehoľnému 
bratovi, ktorý ho vítal pri bráne kláš-
tora, povedal: „Už prišiel čas pobrať sa 
hore.“ P. Freinademetz predvídal svo-
ju blížiacu sa smrť, a preto sa rozhodol 
nadiktovať ešte celý rad listov. Nikdy sa 
nesťažoval na to, že ochorel a rád hovo-
rieval: „Veď sme prišli, aby sme slúžili.” 
V liste na rozlúčku svojim spolubratom 
napísal: „Ostatne zomriem s plnou dô-
verou v milosrdenstvo Božského Srd-
ca Ježišovho a v orodovaní jeho i mo-
jej matky Panny Márie, ako aj môjho 
patróna a patróna dobrej smrti, sväté-
ho Jozefa. Všetkých svojich oltárnych 
spolubratov prosím o „memento“, vždy 

keď majú milosť prinášať obetu zmie-
renia. Nech nás krásne nebo všetkých 
spojí, in aeternum et ultra. Taikia 20. 
januára 1908, pripútaný na lôžko Jozef 
Freinademetz.“

Drahý priateľ, možno v týchto pár 
riadkoch, ktoré som Ti napísal, nevidíš 
a ani nepociťuješ radosť. No smrť nášho 
drahého P. Freinademetza nám nemá 
prinášať smútok. Pán si ho síce 28. ja-
nuára 1908 povolal k sebe po vyčerpaní 
všetkých jeho síl. Pre nás je však rados-
ťou, že sa vrátil do domu nášho Otca, 
po ktorom tak všetci túžime. 

Jeho život bol život misionára, ktorý 
bol zapálený pre Krista. 

Jeho život bol plný príťažlivej dobro-
ty a súčasne plný ochoty znášať kríže. 

Arnold Janssen
P. Freinademetz
sa vracia do domu
nášho Otca

 Text a foto: Archív SVD
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„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania 
predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. 
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza 
k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ 
vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2020 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Odberatelia Hlasov a Posla Rišňovce 90,- EUR • Klub kres-
ťanských seniorov 1 Nitra 36,- EUR • OZ J. Kalinčiaka Žilina 
130,- EUR • Odberatelia Posla Plavnica 50,- EUR • Odberateľ 
Hlasov Mojzesovo 185,- EUR • Bohuznáma Partizánske 10,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Chynorany 115,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Mojmíroviec 40,- EUR • A. Guzmická Mojmírovce 20,- EUR • 
Ružencové bratstvo pri jezuitskom kostole Trnava 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Lúčok pri Ružomberku 40,- EUR • Odbera-
telia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Žilina 50,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Čaka 70,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Prusy 70,- EUR • Odberatelia z Tepličky 30,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Gbeľany 65,- EUR • Odberatelia Hlasov Varín 32,- EUR • 
Ružencové bratstvo Vinodol 50,- EUR • Čitatelia Hlasov a Posla 
Svinia 40,- EUR • Odberatelia Hlasov Nemšová 90,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Terňa 15,- EUR • Odberatelia Hlasov Novoť 
35,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Petrová Ves 150,- EUR 
• Ružencové bratstvo Tesáre 200,- EUR • Bohuznáme Horovce 
500,- EUR • Čitatelia Hlasov a kalendárov Štiavnik 100,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Kapušany 70,- EUR • Odberatelia Hla-
sov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Misijní priatelia a dobrodinci 
z Trenčianskych Mitíc a Dubodiela 660,- EUR • Dar na misie 
z Kľúčového 80,- EUR • Odberatelia spolku sv. Vojtecha, Posla 
a Hlasov Bánov 60,- EUR • Odberatelia Hlasov pri kostole sv. 
Heleny Trnava 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri Dunaji 
185,- EUR • Ružencový spolok Jánovce pri Poprade 20,- EUR • 
Predplatitelia Hlasov Jablonové 70,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Bíňovce 50,- EUR • Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 
100,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov Hontianske Nemce 
20,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Misijní 
dobrodinci z Lovče 115,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Štefanova 
nad Oravou 125,- EUR • Veriaci Malá Hradná 200,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 20,- EUR • Bohuznámi 
veriaci z Horného Vadičova 50,- EUR • Čitatelia Hlasov Melek 
150,- EUR • Členovia sv. ruženca p.Tomášikovej z Moravian nad 
Váhom 120,- EUR • Z pohrebu Alexandra Durkáča 15,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia 
hlasov Žabokreky n. N. 30,- EUR • Bohuznáma z Obýc 20,- 
EUR • Bohuznámy – Nemecko 20,- EUR • R. Nagyová – Dolné 
Obdokovce 20,- EUR • Bohuznámy 10,- EUR • P. Matušková 
10,- EUR • Bohuznáma 150,- EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI

Jeho pozemské putovanie sa začalo v tôni vrchu Santa 
Croce v Dolomitoch, v kaplnke sv. Kríža. V seminárnom 
Kostole sv. Kríža v Brecsanone ho vysvätili za kňaza. A te-
raz jeho telesné pozostatky uložili na posledný odpočinok 
pri dvanástom zastavení krížovej cesty na misijnom cinto-
ríne v Taikai. 

P. Freinademetz v Číne zasial semeno viery, ktoré už dnes 
prináša nádherné ovocie. Preto chcem aj Teba, drahý pria-
teľ, povzbudiť k tomu, aby náš život bol svedectvom viery, 
nádeje a lásky, ako to bolo v prípade nášho drahého P. Frei-
nademetza. Ja sám si uvedomujem, že mi sily ubúdajú a ani 
Ty nevieš, kedy ťa Pán povolá naspäť domov. Preto Ťa po-
zývam k tomu, aby si prežíval každý okamih života ako ten 
posledný a v každom okamihu života sa odovzdával do mi-
losrdného náručia nášho nebeského Otca. Teším sa na sko-
ré stretnutie s Tebou. 

V láske Trojjediného Boha 
P. Arnold Janssen
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Hojnosť Božieho požehnania 
v  novom roku 2020 želajú 

čitateľom Hlasov a misijným priateľom
Misionári Verbisti


